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VAN DE BEsTuuRsTAFEL

Mijn zomervakantie was laat dit jaar. Bij het Lago di Garda genoten van pasta’s, pizza’s, prosecco en 
37 graden. Na de eerste dagen werd de temperatuur gelukkig iets aangenamer en hebben we ook de 
natste dag van de zomer daar meegemaakt. Mijn looptraining voor de halve marathon in Eindhoven 
op 14 oktober 2012 heb ik ondanks de warmte goed kunnen doen. De wekker op kwart over zeven 
en dan was het overal weldadig rustig. Ondanks de aanvankelijke warmte toch ook veel gedaan en 
gezien. Verona (inclusief een bezoek aan de Arena om de opera Carmen te aanschouwen), Milaan 
en Venetië ( geef mij toch maar bevroren water!) zijn bezocht en ook heerlijk gegeten bij de ouders 
van een vriendinnetje van de oudste dochter in Verona.
Teruggekomen was het als altijd weer snel business as usual. De eerste bestuursvergadering op 12 
september 2012 moest worden voorbereid en de ijce-mail had ook in de vakantie bepaald niet stilge-
staan. Nauwelijks thuisgekomen werd ik ook overvallen door het plotse overlijden van Rob van der 
Staaij, niet alleen onze ledenadministrateur maar al vele jaren bij IJCE een vrijwilliger pur sang. De 
dood blijft toch een moeilijk te bevatten fenomeen als het weer eens dichterbij komt. Elders in deze 
Baankrabbels staat een In Memoriam voor Rob.

IJshuurtarieven
Dit is de afgelopen maanden een tijdrovend dossier geweest. Er hebben sinds de ALV in april jl. enkele brain-
stormsessies en enkele plenaire bijeenkomsten plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de andere ijs-
verenigingen, de manager van het IJssportcentrum, wethouder Helms en enkele ambtenaren van de afde-
ling Sport en Bewegen van de gemeente Eindhoven. IJCE was daarbij steeds vertegenwoordigd door de 
voorzitter en/of de secretaris. Voorjaar 2012 was het ambtelijk plan dat de ijsverenigingen de komende drie 
jaar steeds een ijshuurverhoging krijgen van 14% per jaar. De andere sportverenigingen zouden een ver-
hoging krijgen van 5% per jaar en dat alles om opgelegde bezuinigingen binnen enkele jaren te realiseren.
IJCE heeft zich voor de zomer hard gemaakt voor één keer 14% waarna wij net als de andere verenigin-
gen zouden moeten worden behandeld. Daarnaast heeft IJCE met een aantal verenigingen in een brief aan 
de gemeenteraad aangegeven de onderbouwing te missen voor de tariefsverhogingen en teleurgesteld te 
zijn dat er weinig is gedaan met de voorstellen voor verbetering van de exploitatie van het IJssportcentrum 
die vorig jaar zijn gedaan. De gemeenteraad heeft, de brief meewegend in het besluit, in juni 2012 voorlopig 
alleen voor komend seizoen de verhoging voor alle sportverenigingen vastgesteld op 5%. De besluitvorming 
over de extra verhoging voor de ijsverenigingen met nog eens 9% is uitgesteld tot dit najaar in afwachting van 
nadere onderbouwing van de noodzaak door de wethouder en in afwachting van overleg tussen de wethou-
der en zijn ambtenaren met de ijsverenigingen. Dat overleg heeft in de zomermaanden dus uitvoerig plaats-
gevonden. Daarbij zijn enerzijds de financiën van het IJssportcentrum toegelicht en anderzijds is er vooral 
gezocht naar mogelijkheden tot verbetering van de exploitatie van het IJssportcentrum. Tussen de bijeen-
komsten door werd de haalbaarheid ambtelijk onderzocht en iedereen moest natuurlijk ook nog op vakantie.
Inmiddels is er een nieuw ambtelijk voorstel goedgekeurd door het College van B&W en onderweg naar 
de gemeenteraad die daarover in oktober 2012 zal beslissen. Dat voorziet - met uiteindelijk instem-
ming van de meeste ijsverenigingen waaronder IJCE - in een extra verhoging van de tarieven voor de 

ijsverenigingen komend seizoen met 9% waarmee de totale verhoging in vergelijking met vorig jaar 
op 14 % komt. Van de verenigingen wordt verwacht dat zij structureel meewerken aan de verbeter-
punten. uitgangspunt is voorts dat ijsverenigingen vanaf volgend seizoen op dezelfde wijze worden 
behandeld als de andere sportverenigingen bij de discussie over de huurtarieven. Ten behoeve van 
die discussie vindt nu uitvoerig onderzoek plaats naar dekkingsgraden en kostprijsberekeningen van 
alle sportaccommodaties in Eindhoven. Bedoelde discussie gaat najaar 2012/voorjaar 2013 plaats-
vinden. Over de verhoging voor 2013/14 en daarna is nog niets besloten.
Het bestuur verwacht dat de extra verhoging met 9% voor komend seizoen er gaat komen. Hoewel deze 
fors is, is het bestuur van mening dat deze voor één keer acceptabel is. Alles in aanmerking nemend 
is het bestuur niet ontevreden over de ontwikkelingen rond de ijshuurtarieven, maar het moge duide-
lijk zijn dat de vele bestuurlijk inzet geen garantie vormt voor de uitkomst, want politiek blijft politiek.

Eerste bestuursvergadering in seizoen 2012/2012
De eerste vergadering vond door mijn late vakantie pas plaats op 12 september 2012. Ons bestuurs-
lid PR & Communicatie Marianne Vincken was gelukkig weer zo ver hersteld dat zij aanwezig kon 
zijn. Er is veel besproken op deze vergadering maar er is nog weinig van te melden in deze rubriek. 
Wel vermeldenswaard is:
-  Met Frouke Oonk zijn afspraken gemaakt over haar inzet voor IJCE. Nadere berichtgeving volgt nog.
 -  Ad den Otter wordt schrijvend redacteur voor de Baankrabbels.
 -  De bezetting van de commissie Schaatsnacht van Eindhoven is helemaal rond. Ruud Vullers is de 

voorzitter van de commissie. Het bestuur wenst hem en zijn commissie veel succes bij de voorbe-
reidingen voor de Schaatsnacht op 27 december 2012!

 -  De ijsbaan (400m) gaat open op zaterdag 13 oktober 2012.
 -  Vacatures: in verband met het overlijden van Rob van der Staaij zoekt het bestuur een nieuwe leden-

administrateur. Enige affiniteit met het werken op de computer is vereist. Meer informatie is te ver-
krijgen bij Jan van Maasakkers, de penningmeester van IJCE.

 -  Het bestuur van het Gewest van de KNSB zoekt een 2e penningmeester die uiteindelijk de 1e gaat 
opvolgen en ook een nieuwe secretaris. Voor meer info zie de website van IJCE.

 -  De Basisscholenprestatieritten zijn weer op de 2e vrijdag van november en dus dit jaar op 9 november as.
 -  De ledenpasjes worden weer uitgereikt tijdens de eerste weekenden dat de ijsbaan open is. 

Dat gebeurt dan met name rond de aanvang van de uren van Langebaan en Toerschaatsen en 
uiteraard alleen aan degenen van wie de contributie is ontvangen!!! Het geven van een mach-
tiging voor automatische incasso van uw contributie voorkomt teleurstelling en veel zoekwerk. 
Niet opgehaalde ledenpasjes worden eind oktober per post toegestuurd.

Tenslotte
Het bestuur spreekt de hoop uit dat het een mooi schaatsseizoen mag worden met veel natuurijs en 
met goede prestaties voor degenen die daar voor gaan! Aan de inzet van alle vrijwilligers zal het in 
ieder geval niet liggen!

Nico Broers, secretaris 
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VAN DE pEnnIngmEEsTER

Sinds 1 april is het nieuwe schaatsseizoen weer gestart. Dat brengt een heleboel werk mee voor de 
leden administratie. Het oude jaar moet worden afgesloten en het nieuwe seizoen worden geopend. 
Daarvoor moeten alle uitschrijvingen worden verwerkt, contributie codes aangepast op basis van de 
nieuwe leeftijden en nieuwe jaarcontributie bedragen ingebracht. Ook moeten de kinderkortingen wor-
den aangepast, kennismakingsleden besluiten of ze volledig lid worden of stoppen en trainingsgroep 
gegevens moeten naar het voorgaande jaar worden verzet. Ook moeten de incasso volmachten wor-
den aangepast en bestuursmutaties worden verwerkt.

Al deze werkzaamheden starten direct na de algemene ledenvergadering resulterend in een nieu-
we contributie berekening. Eind juli zijn daarmee de contributie facturen met het verzoek tot betaling 
gemaakt en verzonden. Een maand later zijn van alle leden die een incasso machtigingen hadden afge-
geven (212 stuks) de contributies afgeschreven. In dezelfde periode hebben nog 24 van deze leden 
zelf betaald via een overschrijving. Deze dubbele betaling heb ik daarna terug gestort op hun reke-
ning. Tegelijk zijn er in deze periode veel handmatige overschrijvingen binnengestroomd. 

Alle leden die eind augustus nog niet hadden betaald (330 stuks) hebben een schriftelijke oproep tot 
betaling ontvangen. Daarop zijn veel reacties binnengekomen. Dat zijn betalingsbevestigingen maar 
ook afzeggingen, mutaties en excuses dat het er even bij ingeschoten was. 
Op 15 september waren er nog 170 openstaande posten. Dat is ruim 20%. 

Het aantal leden is nu inclusief de nog te verwerken nieuwe inschrijvingen en vrijgestelde trainers en 
ereleden 855 tegen een begroting van 900. 

Door het helaas onverwachte overlijden van onze ledenadministrateur de heer Rob van der Staaij zijn 
een groot aantal mutaties en aanmeldingen de laatste maand niet verwerkt. Momenteel ben ik druk 
bezig om ook deze zaken te verwerken en voor de opening van de ijsbaan afgewerkt te hebben. Moch-
ten daar ook mails van jou bij zijn dan graag even geduld.

Op dit moment zoeken we een oplossing om vooral het printen van de ledenpasjes eind september 
en begin oktober te kunnen realiseren. Daarvoor is kennis en capaciteit nodig die door het overlijden 
van Rob ontbreekt. Mochten er mensen zijn die daarbij kunnen helpen dan zou ik dat graag horen 
en uiteraard is elke hulp welkom. Het streven blijft om de ledenpasjes begin oktober bij iedereen in 
de bus te hebben.

Jan van Maasakkers

Op 6 september 2012 is onze ledenadministrateur Rob van der Staaij plotseling over-
leden. Hij is 69 jaar geworden. Rob was al ruim 40 jaar lid van IJCE bij het Toer-
schaatsen en een groot deel daarvan was hij ook actief als vrijwilliger. Zijn overlij-
den is dan ook een groot verlies voor onze vereniging. De laatste drie jaar deed Rob 
ook de ledenadministratie (in- en uitschrijven van leden, adreswijzigingen, wijzi-
gingen van Toerschaatsen naar Langebaan en omgekeerd, printen en helpen uitrei-
ken ledenpasjes, (etc. etc.) maar velen zullen hem vooral kennen van zijn werk voor 
het diplomaschaatsen en speciaal het printen van de diploma’s. Ook als jurylid bij 
het diplomaschaatsen is Rob jaren actief geweest en hij was ook een tijd lang trai-
ner. Daarbij had hij een goede opmerkingsgave: hij wist precies uit te leggen waar 
het bij iemand met de schaatstechniek misging.

Het laatste jaar was hij door enkele kleine lichamelijke gebreken niet in staat om zelf 
te schaatsen maar desondanks was hij vaak langs de baan aanwezig om te zien hoe 
zijn club functioneerde en om met deze en gene een praatje te maken. Rob was een 
zeer aimabel persoon die altijd met adviezen klaarstond en ook zelf graag zijn handen 
uit de mouwen stak, met name ook als het met ict te maken had. Liefst bleef hij zelf op 
de achtergrond. Hij had geen behoefte om zich op de borst te kloppen. Bij de crema-
tie was IJCE met een delegatie van het bestuur en enkele leden aanwezig. Zijn broer 
Frank heeft daar het woord gevoerd en toen leerden wij Rob ook nog op een andere 
manier kennen. Hij was ook een natuurvorser en een vogelaar en kwam regelmatig 
in het vogelgebied de Enzumakeeg in het Lauwersoog-gebied, waar hij in de buurt ook 
een onderkomen had. Rob was ook geïnteresseerd in genealogie: de door Rob gemaak-
te familiestamboom ging 28 generaties terug tot in de elfde eeuw! 

Rob van der Staaij heeft veel voor onze club gedaan en wij zijn hem daarvoor veel 
dank en waardering verschuldigd.
Rob is op donderdag 13 september 2012 gecremeerd. Het correspondentieadres is:
Fam. van der Staaij
Herenwal 107
8441BD Heerenveen

Nico Broers, secretaris

IN MEMORIAM RoB VAn DER sTAAIJ
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Op 23 mei 2012 is ons erelid Gaby Hoogenstraaten in Waalre overleden op 87-jarige 
leeftijd. Vanaf de oprichting van IJCE in 1946 is zij ongeveer 40 jaar nauw betrokken 
geweest bij het kunstschaatsen en later ook het ijsdansen binnen IJCE, ook bestuurlijk 
als secretaris van de afdeling ijsdansen en als lid van het hoofdbestuur. Ze schreef 
gedichtjes in de Baankrabbels onder de naam Ghijs en op nieuwjaarsbijeenkomsten 
verzorgde zij voordrachten over de activiteiten van IJCE in het afgelopen jaar in 
de vorm van een ludieke Thomasvaer en Pieternel. In 1986 heeft de gemeente Eind-
hoven Gaby onderscheiden met de sportpenning van de stad met oorkonde voor 
haar verdiensten gedurende 40 jaar bij IJCE. In dat jaar werd zij ook benoemd tot 
erelid van IJCE. Gaby heeft veel betekend voor de afdelingen kunstschaatsen en ijs-
dansen binnen IJCE. 
Namens bestuur en leden van IJCE zijn de condoleances aan de familie overgebracht.

Nico Broers, secretaris

IN MEMORIAM gABY hoogEnsTRAATEn

WE GAAN WEER BEgInnEn…….
Als de zomer is vergangen wordt door menigeen 
de komende periode als een teruggang ervaren. 
De zon zal zich steeds minder hoog verheffen, als 
deze al schijnt, en de dagen worden korter. Veel 
mensen worden er zelfs somberder van. Zo niet 
de schaatsenrijder. Deze ziet weer uit naar half 
oktober als de buitenbaan weer een glad ijsvloer-
tje aflevert om de edele sport van het schaatsen-
rijden te kunnen gaan beoefenen. 

Aanvankelijk was het weer er niet naar om veel aan 
de voorbereiding van het nieuwe seizoen te gaan 
werken. De maanden april en mei waren ronduit 
te koud. Maar in de maand Juni en een deel van 
de maand Juli werden we herinnerd aan het fei-
te dat de opwarming van de aarde nog zeker niet 
voorbij is. We werden geconfronteerd met zomers 
weer dat wel aan ijs deed denken, maar niet het 
soort waar schaatsers echt van houden. En weer 
sneuvelde er bijna een hitte record. Ook het twee-
de deel van Juli en de maand Augustus werd een 

echte recordmaand, maar nu van een totaal ander 
kaliber. De hoeveelheid nattigheid die deze zomer 
viel – in onze regio is het blijkbaar nog meegeval-
len- was eveneens niet mis. September was weer 
mild. En als we dan toch met het weer bezig zijn, 
dan kan het zomaar gebeuren dat de komende 
winter weer voor ijs gaat zorgen. De afgelopen 
winter waren we er dichtbij. Koude winters treden 
dus vaak op in een opbouwende cyclus van drie 
jaar. De laatste twee jaar konden we al aardig op 
natuurijs terecht. Dit zou betekenen dat we dit sei-
zoen voor de hoofdprijs gaan. Wie weet? Ben dus 
gewaarschuwd. Wees voorbereid. 
Een heel andere zaak is dat na een periode dat 
we elkaar niet meer hebben gezien, er dikwijls 
veel te melden is in de persoonlijke sfeer. In een 
grote vereniging als de onze heb ik telkenjare bij 
het ingaan van het nieuwe seizoen stilgestaan bij 
een of meerdere leden die ons in de stille periode 
waren ontvallen. Deze zomer is het uitermate stil 
geweest. Tot medio september. Eerst bereikte ons 

het bericht dat Rob van der Staaij, rechterhand 
van onze penningmeester, ons was ontvallen. 
Een week later vernamen we het overlijden van 
Sjoerd Bijlsma, voor de ouderen onder ons nog 
bekend als bestuurslid van de toenmalige afdeling 
Toer en Jeugd. Mij bereikte verder geen signaal 
dat er deze zomer leden betrokken zijn geweest 
bij ernstige ongevallen. Hoewel Klaas van Beur-
den nog wel een poosje met zijn been omhoog 
zal moeten liggen, na een harde val met de fiets. 

Wat mij wel is opgevallen dat ik de copy voor 
het eerste nummer dit jaar nog steeds naar het 
oude vertrouwde adres moet sturen. Tijdens een 
tweetal jaren terug gehouden jaarvergadering 
had Arend Harrewijne, na jarenlange dienstbaar-
heid, zijn afscheid aangekondigd en werd uitge-
zien naar een persoon of personen die de zorg 

voor ons gewaardeerde clubblad De Baankrab-
bels zouden gaan overnemen. Hieruit concludeer 
ik dat de oproep die het bestuur hiervoor gedaan 
heeft, geen resultaat heeft gehad. En toch moe-
ten er binnen onze vereniging mensen zijn die de 
gave bezitten om met gebruikmaking van eigen-
tijdse middelen 5 keer per jaar een lezenswaar-
dig clubblad de deur uit te laten gaan. Misschien 
weet u van uzelf niet dat u die gave hebt. Aan copy 
meestal geen gebrek. En ik beloof dat ik ieder club-
blad een bijdrage zal leveren over het wel een wee 
van onze vereniging en vooral over de mensen bin-
nen onze vereniging. Denk er nog eens over na. 

Vanaf half oktober treffen we elkaar weer op de 
baan. 

Thijs (van het natuurijs)

- advertentie- 
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Op vrijdag 9 november schaatsen ongeveer 1500 kin-
deren de Basisscholen Prestatieritten.
De kinderen geven zich via hun school op voor een 
rit van 20 min. of een rit van 40 min. Snelheid speelt 
hierbij geen rol, de kinderen moeten alleen de opge-
geven tijd volschaatsen om met een mooie medaille 
naar huis te gaan. Hun meester of juf mag ze hier-
bij helpen en hun ouders, broertjes, zusjes, opa’s 
en oma’s mogen ze vanaf de kant aanmoedigen. 
Voor de veiligheid zijn handschoenen en een muts 
of helm verplicht en schaatsen kunnen eventueel 
gehuurd worden op de ijsbaan. Het belooft weer 
een hels spektakel te worden met al die kronkelen-
de en krioelende kinderen, dus kom op vrijdag 9 
november vanaf 17.15 uur naar het overdekte IJs-

sportcentrum aan de Antoon Coolenlaan 3 om de kids aan te moedigen, de toegang is gratis.
Als de parkeerplaatsen vol staan, is er ook parkeergelegenheid achter het IJssportcentrum aan de Wim van 
Tuijllaan en aan de Velddoornweg. De parkeerregelaars voor het IJssportcentrum zullen u de weg wijzen.

pRogRAmmA:
17.15 uur IJssportcentrum opent haar poorten
17.30 uur Toegang IJsbaan 
18.00 uur Start 20 minuten rit
18.20 uur Demo’s Hardrijden, IJshockey en Kids on Ice
19.00 uur Start 40 minuten rit

Na afloop is er gratis toegang tot discoschaatsen en tot de 400 meter ijsbaan voor alle kids en hun 
supporters.

Namens de organisatie; Peter Henning

BAsIssChoLEn
pREsTATIERITTEn

De eerste grote activiteit van IJCE is de Basisscholen Prestatieritten en daarvoor zoeken wij vrijwilligers.
Wie wil er meehelpen tijdens de Basisscholen Prestatieritten op vrijdag 9 november a.s. Er wordt die 
middag een rit door de kinderen gereden van 20 of 40 minuten. Voor meer info zie http://www.ijce.nl/ 
onder jeugd.We hebben hiervoor ruim 45 mensen nodig voor zowel naast het ijs om alles in goede 

VRIJWILLIgERs gEzoChT VOOR DE
BASISSCHOLEN PRESTATIERITTEN

banen te leiden, als op het ijs om de kinderen op allerlei mogelijke manieren te helpen. 
Mensen naast het ijs hebben wij nodig vanaf 16.00 / 17.00 uur en mensen op het ijs vanaf 17.15 uur. 
Het evenement is om 20.00 uur afgelopen.
Het doel is het schaatsplezier onder de aandacht van de kinderen te brengen en verder het IJssport-
centrum, maar vooral ook onze eigen IJSCLuB EINDHOVEN te promoten met als doel nieuwe leden 
omdat wij die hard nodig hebben.

Als je kunt, dan graag zo spoedig mogelijk opgeven bij; 
peter henning, peterhenning@upcmail.nl, tel. 040 – 251 38 31 
huub ulrich, h.ulrich@chello.nl, tel. 040 – 254 50 97 
of op de IJsbaan.

Tot vrijdagmiddag 9 november.
Peter Henning.

 
Zoals we reeds op het eind van het vorig seizoen hebben aangekondigd, 
zal er dit jaar weer een nieuwe schaatsnacht worden georganiseerd. De 
commissie heeft tijdens de zomer niet stilgezeten. Het eerste tastba-
re resultaat is een eigen website: www.schaatsnachtvaneindhoven.nl. 
Dit wordt de plek waar men alle informatie kan vinden met betrekking 
tot de schaatsnacht. Hier kan men zich inschrijven, het laatste nieuws 
lezen en na de Schaatsnacht komt hier ook de uitslag op te staan. Het 
programma is op een paar punten gewijzigd ten opzichte van de vori-
ge keer. De 200 km en 150 km rijders starten dit jaar al om 17:30 uur. 
Tegelijkertijd vertrekken de twee kindertochten, nl. een 15 minuten 
tocht voor de allerkleinsten tot ongeveer 10 jaar en een 30 minuten tocht 
voor kinderen met rondenregistratie door middel van transponders. 
Nieuw dit jaar is dat we de 25 en 50km in twee groepen verdelen. Groep 1 vertrekt al om 18:30, groep 
2 start om 21:00, samen met de 75 en 100 km rijders. Bij de inschrijvingen moeten de 25 en 50 km rij-
ders dus kiezen voor groep 1 of 2.
Ook dit jaar zal er weer live muziek zijn en zal DJ Ewald zijn opwachting maken. Zoals de vorige keer 
kunnen er verzoeknummers worden aangevraagd via onze website. 
Wij hebben nog een verzoek aan de lezers. De intentie is om dezelfde tarieven als in 2010 te hand-
haven. De prijzen zijn echter gestegen, dus een extra bijdrage in de vorm van sponsoring is altijd wel-
kom. Heb je interesse, mail dan de commissie op het e-mail adres: info@schaatsnachtvaneindhoven.nl. 
Houd de site in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. 

Namens de commissie, Ruud Vullers

sChAATsnAChT VAn EInDhoVEn 27 DECEMBER
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WIsT JE DAT: H  De zomertrainingen weer goed zijn verlopen. 
Er weer 1 deelnemer meer was dan vorig seizoen. 
Ook was er geweldig lekker zomerijs. 
Dat is niet opgegeten maar gehuurd. Wie heeft het geproefd?

H  Dit doet me ook denken aan softijs. Niet erg fijn voor schaatsers!
Maar in oktober opent op het park een grote softijs school genaamd “Fontys”. 
Dat kan een geweldige stimulans worden voor onze technische vernieuwingen.
In het verleden experimenteerden veel IJce-ers met techniek. Zijn zij er nog?

H  Bovenstaande moet een schat aan nieuwe PR’s opleveren.
In tegenstelling tot mijn eigen PR’s. 
Deze dalen gestaag en gaan met een rechte lijn omlaag. 
Daarom heb ik een persoonlijke coach en trainer gezocht. 
Die heeft een nieuw trainingschema opgezet met veel rust. 
Ik verwacht niet dat het zal helpen maar niet geschoten is….

H  De Baankrabbelredactie is uitgebreid.
Zij verwachten meer artikelen van de jeugd. 
Zullen zij wel schrijven of zitten zij alleen op Twitteren en Faceboek?

H  Gelukkig heb ik een rustige zomer gehad. 
Mijn kleindochter heeft me geen enkel bericht van IJce bezorgd en dat was mooi. 
Houden zo.

de Krabbelaar
Reacties, aanvullingen of nieuwe feiten richten aan e-mail adres: J.Moschall@kpnmail.nl

Het zomerseizoen loopt weer 
op zijn einde en de messen 
kunnen weer geslepen wor-
den voor het aankomende 
schaatsseizoen. Ja snel, heel 
snel schaatsen dat is het gro-

te doel. Zoals je kunt zien wordt 
er met volle goesting hard getraind 
door jong en oud. Een stevige basis op 
conditionele vooruitgang en vriend-
schap is weer gelegd en sommi-
gen snakken naar ijs, nog enkele 
dagen, uren, minuten geduld!

IJCE-ers  succes 
Anne en Jos Michiels

JAARpRogRAmmA IJCE 2012-2013EEN TRAInIngsDAg
Datum Activiteit Locatie Tijd

oKToBER 2012

Za 13 okt Opening seizoen 30x60 trainingsbaan en 400m baan

Ontvangst nieuwe jeugdleden 30x60 trainingsbaan

Indeling toer jeugdleden in begeleidingsgroepen 30x60 trainingsbaan en 400m baan

Schaatsenverhuur voor jeugdleden Materiaalhok IJCE 08:15-08:45

Zo 14 okt Indeling schaatsbegeleiding duurtraining 400m baan

Indeling begeleiding toer beginnergroep 30x60 trainingsbaan

Ma 15 okt Ontvangst nieuwe leden Hal ijssportcentrum 19:45

IJsgewenning + indeling nieuwe toerleden 400m baan

Seizoensopeningsdronk voor langebaan ‘t Schaetshuys 20:45

Seizoensopeningsdronk voor toer ‘t Schaetshuys 21:45

Za 20 okt indelen toer jeugdleden in begeleidingsgroepen 30x60 trainingsbaan en 400m baan

Schaatsenverhuur voor jeugdleden Materiaalhok IJCE 08:15-08:45

Zo 21 okt Start schaatsbegeleiding duurtraining 400m baan en 30x60 baan

Start schaatsbegeleiding beginnersgroep 30x60 baan

Indeling nieuwe toer leden in begeleidingsgroepen 30x60 baan

Ma 22 okt Start begeleiding 400m baan

Indeling nieuwe toer leden in begeleidingsgroepen 400m baan

Za 27 okt Indeling jeugdleden in begeleidingsgroepen 30x60 trainingsbaan, 400m baan

Schaatsenverhuur voor jeugdleden Materiaalhok IJCE 08:15-08:45

noVEmBER 2012

Za 3 novr Schaatsenverhuur voor jeugdleden Materiaalhok IJCE 08:15-08:45

Zo 4 nov Schaatsbegeleiding voor visueel gehandicapten 30x60 trainingsbaan 09.00 - 09.45

Vr 9 nov Basisscholen Prestatie Rit 400m baan 17:00-20:00

Ma 19 nov Slijpinstructie Ab Capponzaal IJssportcentrum 22:00 - 23:00

Za 24 nov Mogelijkheid tot meenemen van  
vriendjes en vriendinnetjes

30x60 trainingsbaan 8:45-9:45

DECEmBER 2012

Za 1 dec Sinterklaasviering 30x60 trainingsbaan en na 
afloop in ’t Schaetshuys

08:45 – 11:00

Zo 2 dec Schaatsbegeleiding voor visueel gehandicapten 30x60 trainingsbaan 09.00 - 09.45

Za 8 dec Trainingswedstrijd voor jonge jeugd. 30x60 trainingsbaan 07:30-8:30

Di 25 dec Baan gesloten ivm 1e kerstdag 30x60 trainingsbaan en 400m baan

Wo 26 dec Baan gesloten ivm 2e kerstdag 30x60 trainingsbaan en 400m baan

Do 27 dec Schaatsnacht van Eindhoven 400m baan

Za 29 dec Oudjaarsrit jeugd toer 30x60 trainingsbaan 08:45-09:45
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 COLOFON

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

Vice-voorzitter Paula van der Kaay 0413-291372 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 activiteiten@ijce.nl

Bestuur technische zaken Willem Maris 0499-392046 technischezaken@ijce.nl

DIEnsTEn IJCE
Ledenadministratie Jan van Maasakkers (a.i.) 040-2216512 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)

Jan Groot 
Giro 21.31.100

040-2483680 wedstrijdlicentie@ijce.nl

Wedstrijdcommissie Piet Sommen 040-2042843 wedstrijdcom@ijce.nl

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

AnDERE DIEnsTEn
Vertrouwenspersonen Kitty Brouwer

Martha de Boer
Gerard van den Bomen

040-2838941
040-2906412
06-29046899

vertrouwenspersoon@ijce.nl
vertrouwenspersoon@ijce.nl
vertrouwenspersoon@ijce.nl

Klachtencommissie Thom Langerwerf
Dorus van den Boom

040-2855908
040-2857242

klachten@ijce.nl
klachten@ijce.nl

Baankrabbelsredactie Dick Bous
Ad den Otter

00-32-11803207
040-2486445

baankrabbels@ijce.nl
baankrabbels@ijce.nl

Website webmaster@ijce.nl

promotieartikelen • relatiegeschenken • promo textiel • kerstpakketten

Showroom	:	Kanaalstraat	7,		Son	en	Breugel,	telefoon		0499	461104
Webshop	 :	www.relatiegeschenkenhuis.nl
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