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VAN DE REDAcTIE

VAN DE BEsTuuRsTAFEL

Beste lezers, dit is alweer de 3de uitgave van Baankrabbels in schaatsseizoen 2012-2013 en het grote 
schaatsevenement de Schaatsnacht van Eindhoven editie 2012 gaat binnenkort van start in een gro-
tere opzet dan voorheen met zelfs een kermis op het middenterrein van de 400mtr. baan. We hebben 
in dit nummer weer een variëteit aan artikelen, maar nodigen u graag uit om voor het volgende num-
mer een kort stukje te schrijven over uw schaatsbelevenissen, bijvoorbeeld over de Eindhoven trofee 
die onlangs plaatsvond, de Schaatsnacht of wellicht over schaatsen op natuurijs! Dat was wel even 
algemeen persnieuws op 6 tot 8 december jongstleden. Vriestemperaturen van min 15 graden wer-
den verwacht, de schaatsbanen in het Noorden van het land streden alweer om de primeur van het 
1ste natuurijs en NRC verslaggevers gingen zelfs al op jacht naar informatie over een eventuele Elf-
stedentocht. Helaas was de vorst van zeer korte duur. Maar wie weet? 
Inmiddels heeft Baankrabbels naast een papieren versie ook een digitale versie voor U beschikbaar 
die u kunt doornemen online of kunt downloaden voor uw Ipad bijvoorbeeld. Zie de webpagina van 
IJce, onder het kopje Actueel, Baankrabbels. Wij wensen u veel lees- en uiteraard veel schaatsple-
zier en Fijne Feestdagen! 

BK redactie: Dick Bous en Ad den Otter

Het seizoen is goed op gang gekomen. De Basisscholenprestatieritten zijn weer geweest, de Sint heeft 
IJCE ook dit jaar weer bezocht en: het winterse weer komt er aan! Ik heb al enkele ochtenden moeten 
krabben en ik las vanavond (5 december) op teletekst dat het morgenavond overal flink gaat sneeu-
wen met ook een beetje vorst. De grafiekjes bij het weerbericht in het Eindhovens Dagblad geven voor 
volgende week ook wat vorst aan maar nog niet genoeg. Het begin is er zullen we maar zeggen. We 
wachten in spanning het vervolg af.
De Basisscholenprestatieritten hadden iets minder deelnemers dan de laatste jaren maar dat maak-
te het plezier voor de deelnemers en hun supporterende ouders en andere familieleden er niet min-
der om. Het eerste startschot werd gegeven door Frouke Oonk. Het was jammer dat er voor het los-
sen van het tweede startschot geen wethouder van de gemeente Eindhoven gevonden kon worden. 
Een gemiste kans voor de wethouders om met eigen ogen te zien hoe onze ijsbaan en de vele vrijwil-
ligers van onze club bij dit evenement bijdragen aan de promotie van het schaatsen bij de jeugd. De 
sfeer leed er die avond echter niet onder. Gelukkig was het PvdA-raadslid Frank Depla, die ook in het 
kader van de discussie over de ijshuurtarieven al meermaals van zijn betrokkenheid bij het behoud 
van het ijssportcentrum heeft doen blijken, bereid gevonden de jeugdige deelnemers op stimulerende 
wijze toe te spreken en het tweede startschot voor zijn rekening te nemen. Door de slechte geluidsin-

stallatie waren zijn woorden maar voor weinigen verstaanbaar maar dat mocht de pret niet drukken. 
Tussen de ritten zorgden een aantal leden van Langebaan en groepen van de Kemphanen en Kids 
on Ice voor leuke demonstraties. Het is elk jaar weer een mooi evenement.

schAATsnAchT VAn EInDhoVEn 2012
Deze Nacht komt nu snel dichterbij. De organisatie draait op volle toeren. De eigen website is in de 
lucht. De posters hangen en de inschrijvingen komen binnen. Heb jij al ingeschreven? Zo nee, doe 
het dan snel als je 25 of 50 km gaat schaatsen want daar kan uit twee starttijden worden gekozen en 
als er een vol is, dan valt er niet meer te kiezen.. Kijk op de site van de Schaatsnacht voor meer info, 
ook voor de gewijzigde aanvangstijd voor de 150 en de 200 km. Het bestuur wenst de commissie en 
haar vele vrijwilligers veel succes met de Schaatsnacht.

VRIJWILLIGERsAVonD
De datum voor de vrijwilligersavond aan het einde van het seizoen is geprikt: maandag 18 maart 2013. 
Op die avond wordt ook de Jan Groot-bokaal uitgereikt. Aan de verdere invulling van de avond wordt 
nog gewerkt. Afgelopen maart trad Leen Pfrommer, oud IJCE-trainer en oud-kernploegtrainer, op als 
gastspreker of beter gezegd als cabaretier en de verwachtingen voor de komende vrijwilligersavond 
zijn dan ook hooggespannen. Locatie: naar verwachting weer bij de midgetgolfbaan aan de overkant 
bij het IJssportcentrum.

BEsTuuRsVERGADERInGEn
De laatste vergadering was op 15 november 2012 en de volgende vergaderingen zijn op 12 decem-
ber 2012, 23 januari 2013, 20 februari 2013 en 27 maart 2013. De Algemene Ledenvergadering is 
geprikt op 22 april 2013. Op de laatste vergadering zijn ontwikkelingen binnen het Gewest aan de 
orde geweest en uiteraard ook weer de ijshuurtarieven voor het volgende seizoen. De gemeente Eind-
hoven heeft onderzoek gedaan naar de kostprijzen van de sportaccommodaties rekening houdend 
met de mate van gebruik en met hetgeen de clubs aan ijshuur betalen. Daar komt dan kortgezegd en 
heel ruw per “sportsoort” (voetbal, hockey, tennis, zwemmen, schaatsen, binnensporten) uit wat het 
kost als b.v. een lid van een ijsvereniging ( IJCE, Kids on Ice, de diverse ijshockeyclubs e.d.) een keer 
gaat schaatsen of ijshockeyen, wat er voor dat bezoek door een lid aan het IJssportcentrum door de 
club aan ijshuur aan de gemeente Eindhoven wordt betaald en hoeveel de gemeente Eindhoven dan 
moet bijpassen om het verschil tussen kosten en opbrengst te dichten. De complete uitkomsten van 
het onderzoek heeft het bestuur nog niet gezien. Dat gaat binnenkort gebeuren maar het is al wel 
duidelijk dat daar per sportsoort nogal wat verschil tussen zit. De gemeente moet flink bezuinigen op 
het bedrag dat de gemeente in totaal bij alle “sportsoorten” moet bijpassen. Die pijn moet verdeeld 
worden en de discussie daarover gaat allereerst gevoerd worden in het bestuur van de Eindhovense 
SportRaad waar de meeste Eindhovense sportverenigingen lid van zijn. Ook IJCE is lid van de ESR 
en in het bestuur van de ESR zijn alle “sportsoorten” vertegenwoordigd. U begrijpt dat die discussie 
lastig gaat worden. Wordt vervolgd.

Nico Broers, secretaris
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kermis zal via een loopbrug toegankelijk zijn voor alle toe-
schouwers. Ook zullen de kassa’s openblijven voor mensen 
die op de ijshockeybanen willen schaatsen. De bezoekers 
aan de Schaatsnacht zullen gratis naar de Nacht kunnen kij-
ken. Om dit in goede banen te leiden, zullen alle deelnemers 
en bezoekers aan de Schaatsnacht gebruik maken van de 
IJCE toegangspoorten. Alle andere bezoekers gaan via de 
normale kassa. Als gevolg van de extra openstelling  is het 
nu mogelijk om tot 23:00 uur schaatsen te huren bij RONO. 
Alle reden om je te laten verrassen, iets wat ons ook is 
overkomen toen wij voor het eerst van het plan hoorden.

Een aantal zaken zijn wellicht nog bekend van de vorige editie van de Schaatsnacht  in 2010. Er is nu 
ook de mogelijkheid om verzoeknummers aan te vragen. Ga daarvoor naar de site www.schaatsnacht-
vaneindhoven.nl  en klik op de link aan de rechterzijde onder Nieuws. Er is een beperking: wegens 
de kermis en de bijbehorende auditieve drukte, kunnen de verzoeknummers pas na 23:00 uur wor-
den gedraaid. Ook hebben we deze editie weer een masseur! De catering wordt tot 23.00 uur ver-
zorgd door het Schaatshuis op het plein bij Rono, en  vanaf dat tijdstip tot ’s morgens 28 december 4 
uur in de tent bij de jurytoren.
Wacht dus niet langer en schrijf alsnog in! Als extra motivatie voor jouw als IJCE lid, kunnen we nog ver-
melden dat maandagavond 24 december de ijsbaan gesloten is en dus de gewone IJCE avond vervalt.

De Schaatsnacht commissie

VAN DE pEnnInGmEEsTER

DE schAATsnAchT VAN EInDhoVEn

Afgelopen week heb ik weer 8 nieuwe aanmeldingen ontvangen. Het waren 3 kennismaking en 5 vast 
lid aanmeldingen. Met deze toename hebben we voor het eerst dit jaar het begrote aantal van 900 
leden gehaald. Dat is een mooi resultaat.

De baan is echter zeker nog niet vol en we kunnen nog meer leden gebruiken. Daarom is het fijn dat 
er nog steeds vragen binnen komen van mensen die kennis willen maken of lid willen worden. Uiter-
aard kan men zich elke dag als lid of kennismakingslid aanmelden. 

Wekelijks ontvangen we ook nog steeds mensen die twee gratis proeflessen komen bijwonen. Ieder-
een kan gebruik maken van deze mogelijkheid. Er zijn geen introducee kaarten meer maar daarvoor in 
de plaats kan men de proefles kaarten gebruiken. Deze liggen bij de toegangscontrole aan de ingang 
en men hoeft alleen zijn email adres te vermelden om deel te kunnen nemen aan een les. Dat kan 
zowel door kinderen als volwassenen bij Toer als bij Langebaan schaatsen .
Een groot aantal proefles gebruikers besluiten na afloop om lid te worden. Daarom is het erg belang-
rijk deze mensen op een goede manier te ontvangen en te begeleiden. 

IJce leden die op dinsdag of donderdag avond deelnemen aan gewestelijke trainingen dienen naast 
het IJce lidmaatschap ook in het bezit te zijn van een gewestelijk abonnement, aan te vragen via Jan 
Groot (wedstrijdlicentie@ijce.nl) . Als bewijs krijgen zij een gewestelijke lidmaatschapskaart die ze bij 
de ingang dienen te tonen. De prijs van het gewestelijke abonnement zit niet in de contributie van IJce.

Tenslotte: Onze vereniging zit met een dringend probleem dat snel om een oplossing vraagt! Sinds het 
overlijden van Rob van der Staaij, onze vorige ledenadminsitrateur, op 6 september jl. is deze positie 
vacant! Daarom deze oproep aan alle leden van IJce die u elders in deze Baankrabbels ook nog zult 
vinden als aparte mededeling: met spoed gezocht ledenadministrateur voor IJce.

Kandidaten kunnen zich aanmelden bij mij via dit emailadres: penningmeester@ijce.nl 

Jan van Maasakkers

Terwijl je dit stuk leest, beste lezer, zijn er nog maar een paar dagen te gaan voordat de internet inschrij-
ving stopt. Wacht dus niet langer, het belooft dit jaar een hele verrassende editie te worden. Allereerst 
is er een heuse kermis op het middenterrein.  In het kader van de kerstweek, heeft de ijsbaan besloten 
om het dit jaar uitgebreider dan ooit aan te pakken. Tot 23:00 uur zal deze activiteit doorgaan. Deze 

27 DEC2012

Als het schaatsseizoen weer begonnen is kijk 
je toch weer uit naar personen waar je aan het 
einde van vorig seizoen afscheid hebt genomen 
met de mededeling :”Tot het volgende seizoen 
maar weer”. Als er dan weer volop geschaatst 
wordt dan kijk je uit naar die persoon en….. dan 
zie je hem niet meer. 
Zo heb ik meerdere malen uitgezien naar mijn 
grote schaats vriend Toon Peeters. Stylist van 
het eerst uur en drager van een uniek record. 

Vorig seizoen reed hij voor de 35e keer goud tij-
dens het SPI rijden. De laatste jaren deed hij, 
samen met een vast team met Thom Langer-
werf, Boudewijn Verhaar en Dick Bous, gewoon 
wat hij steeds deed tijdens het SPI-rijden: Goed 
voorbereiden, concentratie tijdens de rit vast-
houden en dan gewoon goud pakken. En dat al 
35 jaar achtereen. 
Ingewijden wisten mij te vertellen dat de jaren 
toch aan Toon gingen knagen en dat hij voort-

unIEKE REcoRDs EN 
DE KOMENDE schAATsnAchT
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aan rustigere uurtjes opzoekt om te kunnen 
schaatsen. Niet te vroeg in de morgen en niet 
te laat in de avond. En zo kon het gebeuren 
dat hij voortaan door de week en overdag nog 
zijn rondjes maakt. Dit betekent ook dat hij zijn 
uniek record niet verder meer kan uitbreiden. 
We moeten er dus van uitgaan dat Toon zijn 
aantal bij 35 stokt. Dit betekent dat een aantal 
achtervolgers aan een inhaalrace kunnen gaan 
beginnen. 
De vraag of dit record nog ooit gebroken kan 
worden lijkt eenvoudig te beantwoorden. Er zijn 
een aantal kapers op de kust die kunnen toe-
slaan. Allereerst is daar Luut Hooijveld met 33 
gouden schaatsjes. Nu Luut weer volledig her-
steld is van een vervelende enkelblessure en 
zich weer overal mee bemoeit, is het niet uit-
gesloten dat hij een aanval gaat doen op dit 
record. Als hij niet teveel gehinderd wordt door 
te snelle of te langzame schaatsers tijdens zijn 

trainingsuren acht ik hem, zij het tijdelijk, daar-
toe in staat .
De eerst volgende kapers dan zijn Boude-
wijn Verhaar en Thom Langerwerf met resp.28 
en 26 keer goud. Aangezien ook hier de jaren 
mee kunnen gaan tellen zijn dit niet de direc-
te bedreigers. Het echte grote gevaar moet toch 
bij de opkomende jeugd worden gezocht. En 
dan heb ik het over de twee Jossen die resp. 
al 24 en 26 schaatsjes van het edele goud om 
hun hals hebben hangen. Allereerst Jos Hijnen, 
trouw lid van de sektie Boxmeer, die in ieder 
geval nog een krachtige uitstraling heeft. Maar 
de grootste bedreiging voor dit record is toch 
wel Jos van Stratum. Niet alleen oogt hij nog 
jong, zijn techniek is er een om door een ringe-
tje te halen. Al zo’n 25 jaar is hij schaatsbege-
leider en leidt hij alleen maar goudrijders op tij-
dens het late uur op de maandagavond. Hij 
beschikt nog steeds over een fluwele insteek, 

mooie effectieve zijwaartse afzet en voor-
al het vakkundig roeren. En dat laatste zien we 
nog steeds te weinig bij IJCE. Die mooie ronde 
beenbeweging als voorbereiding op de zgn. val-
beweging. Al dit soort zaken repeteert hij iede-
re week tijdens zijn trainingsuur. En als dan 
ook nog in aanmerking wordt genomen dat hij 
gewoon ongemerkt mee kan sluipen in iede-
re groep, dan zie ik hem als grootste bedreiging 
op termijn. En de kandidaat opvolgers. Allemaal 
jongens gehard door het natuurijs. 
Dit gezegd hebbende wil ik de aandacht nu 
al vestigen op die geweldige IJCE-activiteit : 
Het S.P.I. rijden, oftewel het strijden om het 
Schaats PrestatieInsigne. De Ijsclub Eindho-
ven is de enige vereniging die deze activiteit 
nu al meer dan 40 jaar organiseert. Alle leden 
van IJCE, die nog een beetje sportbloed in het 
lichaam hebben, zouden hier aan mee moeten 
doen. Het hele programma van IJCE is zodanig 

afgestemd dat zeer gericht naar dit evenement 
wordt toegewerkt. 
De eerste activiteiten die al duurwerk te zien 
geven, en Thijs is van het duurwerk, is de Nacht 
van Eindhoven. Weer zo’n IJCE activiteit die uit-
daagt. Houdt alle mededelingen hieromtrent in 
de gaten en doe gewoon mee. (Zie vooral ook 
de laatste Nieuwsbrief.)
En als we om welke reden dan ook de nacht 
hebben gemist is er weer de Nieuwjaarsrit op 
de eerste maandag na Nieuwjaar. Hier kunnen 
we voor de eerste keer een uur testen hoe we 
ervoor staan. De twee Jossen en Luut Hooijveld 
zullen deze kansen volop aangrijpen. U hoort 
daar gewoon ook bij te zijn. 
En wat het weer betreft. Zo begin decem-
ber was er al sprake van licht winterweer. Niet 
te vlug koud winterweer is een goed teken. 
Eerst de grond en het water koelen. De pestvo-
gels zijn blijven hangen. De bijen hebben hun 
invlieggat al weer dichtgemetseld. De kraan-
vogels zijn allemaal weer vertrokken. Toch sig-
nalen dat we moeten blijven oefenen. Zo begin 
half januari moeten we de balans maar eens 
gaan opmaken. Het zou dan zomaar kunnen 
gaan beginnen. 
Rest mij u allen prettige feestdagen toe te wen-
sen en tot ziens op het (natuur)ijs. Groet, 

Thijs (van het natuurijs) 
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schAATs pREsTATIE InsIGnE [SPI] 2012
Beste lezers, ook in 2013 kunt u weer uw persoonlijke Schaats Prestatie Insigne behalen door mee 
te doen aan dit jaarlijkse evenement dat precies 1 uur duurt. 

spI 2013 wordt op de volgende data gereden: 
za 2 Februari 08:40 uur SPI-jeugd
ma 4 Februari 20:40 uur SPI-Senioren brons, zilver en goud  
ma 18 Februari 20:40 uur SPI-Senioren snel goud en titanium 

Voor lezers die nog niet eerder meegedaan hebben, geven wij u hierbij nog de volgende informatie. 
De rondes die u in een uur wilt gaan rijden kiest u vooraf op basis van de SPI normtabel die hieron-
der afgebeeld is. Per kolom vindt u bij uw leeftijdscategorie het aantal rondes dat u dient te rijden voor 
een bepaald insigne. Dus bijvoorbeeld voor de leeftijdscategorie 19 t/m 30, is het aantal rondes voor 
Dames Brons 46 rondes, en voor Heren Brons 51 rondes. 

spI normtabel
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

Kijk op de website van IJce voor alle verdere informatie  zoals inschrijving en dergelijke onder het kop-
je: Algemene Activiteiten, Schaats Prestatie Insigne (SPI). SPI is een waardevolle belevenis voor elk 
actieve IJce schaatser, dus doe mee!

Mocht u niet mee kunnen doen als schaatser dan is er een mogelijkheid om mee te helpen in de orga-
nisatie van dit evenement. De SPI –commissie is naarstig op zoek naar nieuwe leden. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via een E-mailbericht naar:  spi-commissie@ijce.nl 

De Baankrabbels redactie

IN DE IJCE SPOTLIGHT: mARTIJn VAn oosTEn
Martijn van Oosten, tot vorig jaar nog IJCE-lid en schaatsend in Eindhoven heeft inmiddels de stap 
naar Groningen gezet om zijn schaatstalent en ambitie voor het hardrijden verder te kunnen uitbou-
wen. Dat heeft hem geen windeieren gelegd want op het KPN-NK afstanden in Thialf Heereveen op 
10 november jl. reed hij een nieuw persoonlijk record op de 500meter van 36.8 seconde. Het was 
voor het eerst dat hij onder de 37 secondengrens dook. Martijn schaatst nu bij de ‘APPM schaats-
academie Groningen’. Deze schaatsacademie is het talentontwikkelingsprogramma van iSkate (zie 
ook www. iskate.nl). Dit is een organisatie die naast dit talentontwikkelingsprogramma ook twee top 
schaatsteams heeft: ‘Team beslist.nl’ voor de heren en voor de dames is dat ‘Team Anker’ . Het con-
cept van de schaatsacademie is dat rijders al vanaf jonge leeftijd worden opgeleid met veel facilitei-
ten om vervolgens te kunnen doorstromen naar een van deze 2 merkenteams.

  martijn aan de start voor de 500mtr. 
bij het nK
Binnen het talentontwikkelingsprogram-
ma schaatst Martijn onder de begeleiding 
van oud-lange baanrijders zoals Gerard 
van Velde en Yuri Solinger maar ook met 
de topschaatsers uit ‘Team beslist.nl’. In 
deze schaatsploeg zitten onder ande-
re Mark Tuitert, de regerend olympisch 
kampioen op de 1500 meter en Michel 
Mulder die de 500meter won op het NK 
afstanden in Heereveen en als enigste 
rijder tweemaal onder de 35 seconden-
grens dook. Jong schaatstalent uit heel 
Nederland wordt gescout door deze 
schaatsacademie en verder opgeleid 
en begeleid in Groningen. Dit gebeurt 
al vanaf jonge leeftijd: 12 – 13 jaar, in 
goede samenwerking met een gere-

nommeerde school voor voortgezet onderwijs in Groningen, het zogeheten: H.N. Werkman college. 
Schaatsen is er een vak in het onderwijssysteem. Op die manier kunnen de ontwikkeling in studie en 
schaatsen goed op elkaar worden afgestemd. Het is een nieuw concept in de schaatswereld dat door 
het adviesbureau APPM gesponsord en gestimuleerd wordt. 

martijn in actie tijdens de IJsselcup wedstrijden 
De selectie voor de KPN-NK afstanden vond plaats op basis van Martijn’s prestaties tijdens de eer-
ste nationale wedstrijd van dit seizoen: de IJsselcup in Deventer eind Oktober 2012. Hij reed daar tij-
den op de 500 meter van: 37.71 en 37.62 seconde. De IJsselcup wedstrijd is terug van weggeweest 
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en wordt sedert vorig 
seizoen weer jaarlijks 
gehouden als eer-
ste wedstrijd van de 
zogenaamde ‘Hol-
land Cup’ een jaar-
lijkse serie wedstrij-
den van de KNSB. 

De weekkalender 
van Martijn staat 
vol met dagelijk-
se trainingen. 
Meestal twee per 
dag met maar 1 
rustdag tussendoor. In 
totaal zo’n tien tot elf trainingen per week. Naast de dagelijkse arbeid voor 
zijn schaatsontwikkeling studeert Martijn aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) Business eco-
nomics. Hij is er 1ste jaars en probeert dit jaar zijn ‘P’ de propedeuse te behalen. Het valt natuur-
lijk niet mee om de sportieve ambities en de studiedoelen steeds goed in balans te houden. Op 
basis van zijn goede schaatsprestaties hoopt Martijn nu wat meer kansen te krijgen via de stu-
dieadviseur bij de RuG om de studie beter af te stemmen op de beoefening van topsport. Martijn 
heeft al jong leren schaatsen mede door zijn ouders. Hij heeft daardoor al snel de eindhovense 
ijsbaan en IJCE leren kennen. Zijn ouders hebben hem altijd goed gecoacht zegt hij zonder teveel 
druk op hem te leggen waardoor hij zich goed heeft kunnen ontwikkelen. Hij is bij IJCE begon-
nen bij de groep Lange baan schaatsen, veel techniek geleerd van Linda Swinkels vertelde Mar-
tijn, en is daarna doorgestroomd naar de Gewestelijke selectie. Om verdere progressie te krijgen 
in het schaatsen was hij echter eind vorig seizoen toe aan een nieuwe uitdaging. Hij had nieu-
we, snellere ‘trainingsmaatjes’ nodig en daarbij passende begeleiding. Hij heeft die in Groningen 
gevonden bij de schaatsacademie. Hij traint en schaatst daar dagelijks op de kunstijsbaan van 
het sportcentrum Kardinge, het grootste multifunctionele sportcentrum van Noord-Nederland, en 
is regelmatig ook in Heereveen op Thialf te vinden. Een van zijn grote voorbeelden is wereld- en 
olympisch sprintkampioen Stefan Groothuis maar ook Gerard van Velde en Sven Kramer. Doe-
len voor de komende periode zijn: verbeteringen van zijn persoonlijke toptijden en op het eind 
van het seizoen goede klasseringen neerzetten bij de NK afstanden voor neo-senioren in Gro-
ningen. Schaatsen wil Martijn ‘liefst zo hard mogelijk’ en wellicht lukt het hem daardoor om in de 
selectie te komen voor de Olympische winterspelen in 2014 in Sotsji. Hopenlijk gaat hem dat luk-
ken, veel succes toegewenst Martijn! 

Ad den Otter

BAAnDIscIpLInE IJcE uREn,
ZONDAGOCHTEND 07.30 TOT 08.30UUR

Beste lezers, op de zondagochtenden van 07.30 tot 08.30 uur verzorgen wij vanuit IJce georga-
niseerde trainingen voor alle groepen toerrijders, van beginners tot gevorderden. Omdat we als 
IJce dan een grote baan ter beschikking hebben kunnen onze trainers andere trainingen aanbie-
den dan op de maandagavond bijvoorbeeld. De snelheden van de verschillende groepen rijders 
op zondagochtend liggen vaak een stuk hoger en daarom is een goede baandiscipline nodig van 
iedereen die op dat uur aanwezig is op de baan. Het correct volgen van de baandiscipline is nodig 
om de veiligheid voor iedereen op de baan te waarborgen. Het is daarom zeer ongewenst om 
alleen, dus niet als deelnemer van een van de groepen, rond te rijden op de baan.
Wilt u dus op zondagochtend tussen 07.30 en 08.30uur komen schaatsen, dan moet u zich mel-
den bij een van de aanwezige trainers. U wordt dan ingedeeld bij een groep rijders die bij uw 
niveau van schaatsen past. Op die manier voorkomen we dat de veiligheid in het geding komt, dat 
is voor iedereen van groot belang, en zo kan iedereen met plezier op dit uur komen schaatsen.

Cor van der Heijden

ExPOSITIE “op BEVRoREn WATER”
De mooiste historische schaatsen en daarbij 
horende voorwerpen die daar direct of indirect 
mee te maken hebben zijn bijeengebracht uit 
de verzamelingen van Simon Verschueren en 
René Diekstra bij de expositie “Op Bevroren 
Water””in “t oude Slot” te Veldhoven. Deze 
expositie is te bezichtigen  van  9 december 
2012 tot en met 14 februari 2013.

Openingstijden op elke woensdag tot en met 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Een must voor elke schaatser,maar ook als u niet van schaatsen houdt is dit stuk cultuurhistorie het 
bekijken meer dan waard! 

René Diekstra
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GEDICHT ‘sKATInG’
Voor de engelstaligen of anglofielen onder ons. Mijn zus uit Hong Kong stuurde dit gedicht naar 
aanleiding van de groepsfoto van het zaterdagochtend schaatsteam met haar 2 neven Olivier 
en Diederik van Duuren. 

Dank voor de toffe foto. Het schaatsseizoen is weer aangebroken! Nu nog natuurijs...

Groet vader René van Duuren

skating
By Robert Snow (1845)

When to his feet the skater binds his wings,
As of Jove’s messenger the poet sings,

He, like the hare, outstrips the Northern wind,
And casts, in doubling, a keen glance behind.

By art that to the frozen lake conveys
A glowing interest in winter days,

Before the gazer now he seems to fly,
Now with a backward stroke deludes the eye;

Precipitating curves on curves anew,
Returning ever, to his centre true.

With air of noble ease, and swan-like grace,
He balances awhile in narrow space;

Then sweeps far round with power not shown before,
And on his crystal plain does all but soar.

Yet is his pastime brief; the solar heat
Grows strong; again the lapsing waters meet,

And to dull, plodding earth confine his daring feet.

GEZOCHT IJcE LEDEnADmInIsTRATEuR
Beste lezers, onze vereniging zit met een dringend probleem dat snel om een oplossing vraagt! 
Sinds het overlijden van onze vorige lededenadminsitrateur Rob van der Staaij op 6 september jl. 
is deze positie vacant! Daarom deze oproep aan alle IJCER’s: 

!!! mET spoED GEZochT LEDEnADmInIsTRATEuR VooR IJcE !!!

Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de IJCE penningmeester, Jan van Maasakkers, 
email: penningmeester@ijce.nl

WIsT JE DAT:
H    De komende weken er veel wedstrijden op het

programma staan voor pupillen, junioren, marathonschaatsers 
en de Schaatsnacht van Eindhoven voor iedereen. 
Dus nog even stevig trainen en dan goed voorbereid  
met geslepen schaatsen aan de start.

H  De opleidingsploeg op 2 januari aanstaande weer op trainingskamp gaat. 
Zoals vorig seizoen gaan ze naar de Pol (niet de pool). 
De Pol ligt in Haaksbergen en de baan is om de hoek. 
Dat zal weer een flinke prestatieverbetering geven.

H  Met beschermers onder de schaatsen gaat men veel sneller.
Maar dat is helaas alleen plaatselijk. 
Dus verwijder je schaatsbeschermers voordat je het  
ijs opgaat, zet je muts op en trek handschoenen aan.

H  Er geen reacties op mijn berichten zijn binnengekomen. 
De Schaatsnacht van Eindhoven weer lang zal duren. 
Er veel kou en sneeuw gaat komen en ik mijn konijnenbontje kwijt ben. 
Ik daarom maar een winterslaap ga houden.  
Dus tot volgend jaar.

de Krabbelaar
(email naar: J.Moschall@kpnmail.nl).
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JAARpRoGRAmmA IJCE 2012-2013

Datum Activiteit Locatie Tijd

JAnuARI [VERVoLG] 2013

Za 12 jan Inschrijven SPI bij de uitgang, bij de 2e kassa 08:30 en 09:45

Zo 13 jan Inschrijven SPI bij de uitgang, bij de 2e kassa 08:30 en 09:45

Ma 14 jan Inschrijven SPI bij de uitgang, bij de 2e kassa
‘t Schaetshuys

20:00 
21:30

Za 19 jan Proeflessen voor geïnteresseerde nieuwe leden 30x60 trainingsbaan 08:45-09:45

Za 26 jan Deadline inzending kopij Baankrabbels 4

Mogelijkheid tot meenemen van 
vriendjes en vriendinnetjes

30x60 trainingsbaan 08:45-09:45

FEBRuARI 2013

Za 2 feb SPI jeugd, 400m baan gesloten voor niet-spi-rijders 400m baan 08:30-09:30

Inschrijven diplomarijden jeugd hal ijssportcentrum 08:45

Zo 3 feb Schaatsbegeleiding voor visueel gehandicapten 30x60 trainingsbaan 09:00-09:45

Ma 4 feb SPI goud/zilver/brons senioren 
400m baan gesloten voor niet SPI-rijders

400m baan 20:40

Za 9 feb Carnavalsviering 30x60 trainingsbaan

Zo 10 feb Carnavalsmarathon 400m baan 07:45

Ma 18 feb SPI senioren: goud (snel) en titanium
Buitenkant baan vrij voor rustig rijdende niet SPI-rij-
ders, geen begeleiding

400m baan 20:40

Za 23 feb Oefenen diploma rijden jeugd 30x60 trainingsbaan

Ma 25 feb IJCE Clubkampioenschappen
Baan gesloten voor niet-deelnemers

400m baan 18:45-20:45

Schaatsen voor Toer & Jeugd
Geen begeleiding

21:00

mAART 2013

Za 2 mrt Diplomarijden jeugd
400m en 30x60 baan gesloten voor niet-deelnemers

30x60 trainingsbaan en 
400m baan

08:45-09:45

Mogelijkheid tot inleveren huurschaatsjes Materiaalhok IJCE 09:45-10:00

Zo 3 mrt Schaatsbegeleiding voor visueel gehandicapten 30x60 trainingsbaan 09:00-09:45

Ma 4 mrt Wedstrijden clubmarathon 
400m baan gesloten voor niet-deelnemers

400m baan

Za 9 mrt Slotmanifestatie Toer & Jeugd
400m baan beperkt beschikbaar voor niet-deelnemers

30x60 trainingsbaan en 
400m baan

Inleveren huurschaatsen Materiaalhok IJCE 09:45-10:00

Zo 10 mrt Seizoenafsluiting Luc Prins en Ab Hagendoorn ritten 400m baan 08:45-09:45

Ma 18 mrt Vrijwilligersavond/Jan Grootbokaal ntb 19:30

ApRIL 2013

Ma 22 apr Algemene Leden Vergadering IJCE ntb 19:30

Datum Activiteit Locatie Tijd

DEcEmBER 2012

Ma 24 dec Baan gesloten ivm Kerstavond

Di 25 dec Baan gesloten ivm 1e Kerstdag

Wo 26 dec Baan gesloten ivm 2e Kerstdag

Do 27 dec Schaatsnacht van Eindhoven, 
baan gesloten voor niet deelnemers

400m baan 17:30

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

Ma 31 dec Baan gesloten in verband met oudjaarsavond

JAnuARI 2013

Di 1 jan Baan gesloten ivm 1e Kerstdag

Za 5 jan Inschrijven SPI Bij de uitgang naast de 2e kassa 08:30-09:45

Pupillentoernooi IJCE 400m baan 18:30-21:00

Zo 6 jan Schaatsbegeleiding voor visueel gehandicapten 30x60 trainingsbaan 09.00 - 09.45

Ma 7 jan Seniorenhappening met muziek en oliebollen 400m baan, na afloop in ‘t 
Schaetshuys

20:30

Inschrijven SPI restaurant ‘t Schaetshuys 21:30

DAG TIJD cATEGoRIE pLAATs

maandag 19:00 - 20:15 Langebaan / marathon Alle leeftijdscategorieen 400 m. baan 

maandag 20:30 - 22:45 (dweilpauze 21:30) Toerschaatsen senioren 400 m. baan 

Donderdag 18:30 - 19:45 Gewestelijke uren Alleen toegang met 
gewestelijk abonnement 

400 m. baan 

Zaterdag 07:30 - 08:30 Langebaan / marathon Alle leeftijdscategorieen 400 m. baan 

Zaterdag 08:45 - 09:45 Toerschaatsen Jeugd; beginners Jeugd;  
gevorderden 

30x60 m. en 400 m. baan 

Zondag 07:30 - 08:30 Toerschaatsen Jeugd- en senioren 400 m. baan 

Zondag 08:45 - 09:45 Toerschaatsen Familieuur, beginners 400 m. baan

IJsuREn IJcE
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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 Jeroen Rutten
Maria Arts
Gert Geurts

040 - 2692270 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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