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VAN DE REDAcTIE

VAN DE BEsTuuRsTAFEL

Beste lezers, voor u ligt alweer de laatste Baankrabbels van dit seizoen, nummer 5. Wederom hebben 
we veel bijdragen mogen ontvangen van IJCE’ers over allerlei zaken waardoor we een mooi gevari-
eerd nummer konden opmaken. Dit komt natuurlijk mede door de vele activiteiten en evenementen die 
binnen onze club georganiseerd worden in deze periode. Hier is ook veel beeldmateriaal van gemaakt. 
Neem daarom ook eens een kijkje op de website van IJCE bij Fotoalbum seizoen 2012-2013 voor al die 
mooie foto’s van de vele evenementen en in het film- en video- archief met de filmpjes van Carnaval, 
SPI jeugd, De Schaatsnacht enzovoorts. Inmiddels is door onze fotograferende en filmende IJCE’ers:  
Gerrit Bogerd en Harrie van Iersel, veel oud filmmateriaal uit het IJCE archief omgezet naar digitaal 
zodat u daar vele uren kijkplezier aan kunt beleven nu het schaatsseizoen gesloten is. Voor u dat gaat 
doen nodigen wij u echter uit om eerst deze laatste Baankrabbels door te lezen, want daaraan valt heel 
veel leesplezier te beleven. Tenslotte wensen we alle lezers een goed en sportief zomerseizoen toe, tot 
de schaatskoorts weer gaat toeslaan!

 De Baankrabbel redactie

sEIZoEn 2012/13 VooRBIJ
Dit stukje schrijf ik op zondagavond 10 maart 2013 nadat ik ben thuisgekomen van een paar dagen 
skiën in Oostenrijk. De afsluiting van het seizoen 2012/13 op de 400m-baan met de traditionele Luc 
Prins- en Ab Hagendoorn-ritten heb ik daardoor gemist. Mijn schaatsseizoen eindigde op 4 maart 2013, 
tenzij … de weergoden nog een toetje in petto hebben: bij thuiskomst uit Oostenrijk bleek dat het win-
terweer in Nederland nog niet voorbij is. De komende week gaat het zelfs nog vriezen. Maar realiter 
mogen de schaatsen in het vet, want voor half oktober 2013 zal ik die niet nodig hebben.

ALGEMEnE LEDEnVERGADERInG 22 APRIL 2013
De oproep en de agenda voor deze vergadering zijn elders in deze Baankrabbels gepubliceerd. Het 
bestuur roept u graag op naar de algemene ledenvergadering te komen. Het is dé plaats om elkaar te 
zien en te spreken over alles wat IJCE aangaat. Wat gaat er goed, en met name: wat gaat er niet goed 
of wat kan beter? Laat uw mening horen! Dat mag uiteraard ook steeds door het jaar heen. Dat gebeurt 
al wel, maar dat mag best vaker. Het bestuur stelt dat zeer op prijs, want het biedt mogelijkheden tot ver-
betering waar iedereen binnen IJCE plezier van heeft. Dus als u iets op het hart heeft, deel het met het 
bestuur of een van de bestuursleden.

IJshuuRTARIEVEn 2013/14
Hierover is op dit moment nog niets nader te melden na mijn verslag in de vorige Baankrabbels. Het 
College van B&W van Eindhoven is nu doende met het maken van een voorstel over de verhoging van 

alle sporttarieven dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het is de bedoeling dat de gemeente-
raad daar vòòr de zomer een besluit over neemt. Het blijft afwachten of dat wordt gehaald. Het bestuur 
volgt de ontwikkelingen nauwlettend.

BEsTuuRsVERGADERInGEn
De laatste vergadering vond plaats op 20 februari 2013 en de volgende vergadering is op 27 maart 2013. 
Dan staat het voorbereiden van de algemene ledenvergadering hoog op de agenda. De vergadering van 
20 februari 2013 stond vooral in het teken van de uitwerking van taken en doelen van de Technische Com-
missie in wording en de komende drop-ins bij het shorttrack. Meer daarover elders in deze Baankrabbels.

ZoMERTRAInInG
Volg de berichten op de site over wat, waar en wanneer. Dat geldt ook voor het inline-skaten op de 400m-baan.

ToT sLoT
Het bestuur wenst u een mooie en sportieve zomer toe, maar treft u daarvóór nog graag op de algeme-
ne ledenvergadering op 22 april a.s.!

Nico Broers, secretaris

VAN DE PEnnInGMEEsTER
Helaas zit het schaatsseizoen er weer op. Daarmee start echter nog een drukke periode.
De vergoedingen aan trainers, coaches en begeleiders moeten worden betaald. Ook de laatste factu-
ren voor IJshuur, EHBO, toegangscontrole, baankrabbels, wedstrijden en evenementen worden ver-
werkt. Als laatste worden de inkomsten van kennismakingsleden , evenementen, adverteerders en 
subsidies verwerkt. Daarna kunnen de boeken over het seizoen 2012-13 worden afgesloten en de 
begroting voor het nieuwe jaar worden opgezet. Veel werk maar gelukkig zijn er meerdere vrijwilligers 
die dit samen mogelijk maken. Met dank.

Helaas heb ik op dit moment van 30 leden  een afmelding ontvangen. Er zijn diverse redenen voor 
de afmeldingen maar het is altijd weer spijtig dat het gebeurt. Bij de afmeldingen zijn mensen die al 
meer dan 25 en 30 jaar lid zijn en die veel aan onze vereniging hebben bijgedragen. Dank aan hen. 
Uiteraard kan de balans pas eind maart worden opgemaakt maar we hopen dat het aantal afmeldin-
gen verder beperkt blijft.

Het goede nieuws is dat een nieuwe ledenadministrateur zich aan het inwerken is en ook een nieuwe 
ledenadministratrice voor de licenties en gewestelijke abonnementen daarmee gestart is.

Jan van Maasakkers
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IN MEMoRIAM

Op 17 februari 2013 is Jan Jonker overle-
den. Jan is 71 jaar geworden.
Vanaf mei 2009 was Jan als vrijwilliger 
actief bij IJCE en verzorgde mede de 
toegangscontrole. Ik miste Jan al even 
op mijn schaatsmaandagavonden en 
hoorde dat hij ziek was en in het Maxi-
ma Medisch Centrum lag met een her-
nia. Hij heeft daarna nog even in een 
verpleeghuis gelegen, maar hart-
klachten leidden weer tot opname in 
“zijn” Maxima Medisch Centrum waar hij uitein-
delijk ook is overleden. “Zijn” Maxima Medisch Centrum: Jan heeft daar ook vele 
jaren als vrijwilliger gewerkt.
IJCE is aan Jan Jonker veel dank verschuldigd voor zijn inzet als vrijwilliger. Het bestuur heeft 
een condoleancebericht gestuurd naar zijn zus en de verdere familie.

Nico Broers, secretaris

OPROEP ALGEMEnE LEDEnVERGADERInG IJCE 
22 APRIL 2013
Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering op maan-
dag 22 april 2013 om 19.30 uur in het Indoor-Sportcentrum aan de Theo Koomenlaan 1 te Eindhoven.

De AGENDA ziet er als volgt uit:
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Uitreiking van de diverse sport- en prestatieprijzen 
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 april 2012
 6. Jaarverslag 2012/2013

 7.   Goedkeuring balans en verlies- en winstrekening boekjaar 2012/2013 na 
-toelichting penningmeester 
-verslag kascontrolecommissie

 8. Beleidszaken
 9. Vaststelling begroting 2013/2014 en vaststelling contributie seizoen 2013/2014
 10. Benoeming kascontrolecommissie
 11.  Verkiezing bestuursleden  

Paula van der Kaay, Marianne Vincken en Nico Broers zijn aftredend en stellen zich 
herkiesbaar.

 12. Invulling jurytaken wedstrijdrijders Langebaan
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

shoRTTRAcK KOMT ERAAN!!
De 400-meter baan is inmiddels dicht. Voor de meesten van ons is dat het ‘afscheid van de 
winterperiode’ en de poort naar het voorjaar en de zomer. Daar horen vaak weer andere spor-
ten bij. Maar op en langs de baan gaan hardnekkig praatjes dat de enthousiaste schaatsers 
nog wat langer kunnen blijven genieten in het Eindhovense ijssportcentrum. Dat is ook zo!!! 

shoRTRAcK KoMT ERAAn!!! 
Op vrijdagavond 12 april om 19 uur gaat de eerste shorttrack training van start. Daarna is het tot 26 
mei elke vrijdagavond van 19 tot 20 uur shorttracken geblazen. Zeven weken dus. De training is op 
de binnenbaan en duurt één uur. De trainingen staan altijd onder leiding van twee deskundige trai-
ners: Peter Traanman en Jeroen Smeets. Alle shorttrack schaatsen liggen al geslepen in het maga-
zijn in de maten 34 tot en met 45. Er kunnen zo’n 20 tot maximaal 25 mensen meedoen aan een trai-
ning. Om teleurstellingen te voorkomen gaan we werken met electronische inschrijving. Als je mee wilt 
doen ga naar www.ijce.nl en daar zie je meteen hoe je bij de electronische inschrijfmodule komt. Ieder-

een – dus ook de leden die in het wintersei-
zoen hebben getraind in één van de lange-
baanploegen – moet zich dus electronisch 
inschrijven. Je hoeft niet voor de hele peri-
ode in te schrijven, maar dat kan wel. Aan 
deze geweldige uitdaging zijn geen kosten 
verbonden!! 
Nà de zomer gaan we hiermee door. We 
beginnen dan op vrijdag 30 augustus. Ook 
weer elke vrijdag van 19 tot 20 uur. 
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WAAR nAAR ToE MET shoRTTRAcK?
IJCE beschouwt deze 2 series shorttracken niet als een eenmalige gebeurtenis. Nee, het moet een 
begin zijn van een nieuwe discipline binnen IJCE. Het is dus de bedoeling dat shorttrack in het eerst-
volgende winterseizoen een vaste plaats krijgt in het scala aan mogelijkheden binnen IJCE. Vind 
je dat ook belangrijk, werk dan mee om de twee shorttrackseries op het zomerijs tot een succes te 
maken. Shorttrack is overigens niet alleen leuk als zelfstandige discipline. Voor langebaan schaat-
sers is shorttrack ideaal om je bochtentechniek te verbeteren. 

ooK shoRTTRAcK VooR nIET IJcE-LEDEn!!!
In allebei de zomerijsperiodes  zal er meteen na het shorttrack-uur van IJCE een trainingsuur zijn 
voor niet IJCE-leden. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Daarvoor werkt IJCE samen met het 
gewest Brabant-Limburg-Zeeland van de KNSB. Voor aanmelden en deelname zal ook de electro-
nische inschrijfmodule worden gebruikt. Kijk dus voor meer informatie en inschrijven op de website 
van het ijssportcentrum en van IJCE. 

Willem Maris, bestuurslid technische zaken.

foto’s: Peter Traanman

sPonsoRs VOOR SCHAATSNACHT
VAN EINDHOVEN 2013
De afgelopen Schaatsnacht 2012 is een groot succes geweest met 432 deelnemers, voor de helft  lid 
van IJCE en afkomstig ook buiten Eindhoven. De publiciteit rondom dit gebeuren is enorm geweest. 
Voor de Schaatsnacht 2013 zoeken wij sponsors en wel uit het eigen ledenbestand van IJCE in de eer-
ste plaats. Het wordt het eerste lustrum, dus de vijfde maal, van dit unieke evenement. Indien U belang-
stelling heeft als sponsor op te treden, wordt U verzocht in overleg te treden met ondergetekende.

Evert Jan Broekers, Commissie Schaatsnacht van Eindhoven 2013
Tel 040-2454243, e-mail: e.broekers@on.nl

OPRICHTEN TEchnIschE coMMIssIE
Het bestuur van IJCE loopt al wat langer rond met de gedachte om een technische commisie (TC) in 
het leven te roepen. Zo’n clubje – vijf tot zeven mensen - moet dan vanuit de trainingstechnische inhoud 
zorgen voor de juiste jaarprogramma’s voor de diverse disciplines die we binnen de hele vereniging 
hebben. Daarbij moet zeker ook aandacht zijn voor onze jonge leden. Momenteel is het ’gat’ tussen 
bestuur en trainers eigenlijk te groot. Ook kan het rendement van de enthousiaste en deskundige inzet 
van onze trainers/begeleiders naar het oordeel van het bestuur worden vergroot met de komst van een 
TC. Met het vergroten van dat rendement nemen ook de prestaties van iedereen die aan een of ande-
re training meedoet toe. En dat vergroot dan weer het plezier voor zowel de toerschaatser als de meer 
ambitieuze wedstrijdschaatser.

De TC kan dus in de volle breedte van de vereniging aan de slag. Dat zijn nogal wat geledingen: een 
aantal trainingsgroepen lange baan, de marathongroep, de opleidingsploeg, de voorbereidingsploeg, de 
wedstrijdploeg, de diverse jeugdgroepen, de trainingsgroepen bij toer, de zomertraining, het inline skaten 
tijdens de zomermaanden en vanaf volgend seizoen volgens planning ook het shorttracken. In de visie 
van het bestuur moeten al deze geledingen aan bod komen in de TC. Ook zou de TC aandacht moeten 
schenken aan de begeleiding van de wedstrijdschaatsers. Het is dus zeker niet de bedoeling dat de TC 
het mooie werk van de trainers/begeleiders gaat overnemen. Nee, het doel is dat de TC in een goeie 
wisselwerking met de trainers/begeleiders deze mensen kan stimuleren en inspireren. De TC moet dus 
“kort bij” de trainers/begeleiders staan. Het zou heel mooi zijn als de TC wordt ondersteund door een 
trainingscoördinator. Ook daarnaar is het bestuur op zoek. Intussen zijn al enkele mensen benaderd om 
in de TC te komen. Uiteraard gaat de TC functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Dat 
betekent niet dat de TC inhoudelijk wordt aangestuurd door het bestuur. De TC is juist bedoeld om van-
uit de inhoudelijke praktische en theoretische kennis en vanuit ervaring ervoor te zorgen dat onze trai-
ners/begeleiders de prestaties en het plezier van hun pupillen nog meer zien toenemen. Gedurende de 
eerste maanden zal ondergetekende aan het karretje van de TC gaan trekken. Zodra het karretje goed 
op de rit staat zal deTC samen met het bestuur een eigen voorzitter kiezen. Wil je meer weten of heb je 
belangstelling mee te doen, laat het mij dan weten.

 Willem Maris, bestuurslid technische zaken.

Op maandag 4 maart zijn onder uitstekende omstandigheden de clubkampioenschappen  marathon-
schaatsen 2013 verreden. Het aantal deelnemers was verheugend te noemen. Bijna 140 personen 
hebben de schaatsen ondergebonden.   Vooral bij de jeugd was de deelname groter dan vorige jaren. 
Hetgeen niet weg  neemt dat er nog heel veel meer jeugd mee kan doen.  

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
MARAThonschAATsEn 2013
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Voor het eerst hadden we een aantal gastrijders bij de dames en heren in de vorm van leden van de   
IJsclub Isis, de studenten ijssportvereniging uit Eindhoven. Het sportieve niveau werd hierdoor in die 
klassen opgekrikt. Mogelijk dat dit experiment in de toekomst wordt herhaald. 
In de diverse klassen werd volop gestreden om de hoogste eer, maar uitgangspunt blijft nog steeds 
dat meedoen nog belangrijker is dan winnen.
Lisa Post en Bas Andriessen gingen met de Marjan Struvingwisselbokaal  aan de haal. Met Anne 
Michels bij de dames en Rik Koppelaar bij de heren kregen we twee goede marathon kampioenen 
voor 2013. 

*) De gastrijders en –rijdsters van I.S.I.S. zijn buiten deze uitslag gehouden. 

De marathoncommissie. 

DE uITsLAGEn*:
Meisjes h t/m 12 jaar:
1.Clair Garretsen, 2. Nadine Andriessen, 3. Sophie 
van Oosterhout, 4. Marie-Jean van Wonderen, 
5. Yvette Garretsen, 6. Lola Bruining, 7. Janine 
Garretsen, 8. Jelske Halbertsma.

Meisjes G 13 t/m 15 jaar:  
1. Lisa Post, tevens winnaar van de Marjan  
Struvingwisselbokaal,  2. Eveline van Oosterhout, 
3. Anne van Oosterhout, 4. Svea Thiesbrummel, 
5. Naomi Swagten.  

Jongens  F t/m 12 jaar: 
1.Hugo van Oosterhout, 2. Victor van Ooster-
hout, 3. Pieter van Wonderen, 4. Anselm Smal,  
5. Ruben Halbertsma, 6. Jens Klootwijk, 7. Flo-
ris Jos. 

Jongens E 12 t/m 15 jaar:
1.Bas Andriessen, tevens winnaar van de  
Marjan Struvingwisselbokaal,  2. Yanick Machiels, 
3. Luuk Dielissen, 4. Wouter ten Ham, 5. Timo 
Boekholt.  

heren D 55 jaar en ouder:
1.Gert Schueler, 2. Ad. Swinkels, 3. Harrie Wen-
ting, 4. Laurens van Gorp, 5. Wim Voorhout,  

6. Henk Huiskens, 7. Arie Slob, 8. Ruud Wijers,  
9. Edwin Frankaert, 10. Chris Venner, 11. Ex 
aequo: Peter Henning, Feike Halbertsma, Huub 
Ulrich, Jos van Stratum, enz. 

heren c 16 t/m 54. 
1.Bert Koopmans, 2. Wil v.d.Hamsvoord, 3. Frans 
van Vroonhoven, 4. Hans Bleeker, 5. Gert Schue-
ler, 6. Marcel Dijkstra, 7.Goof Schep, 8. Luc Vin-
kevleugel, 9. Bas Kok, 10. Martien Willemsen. 11. 
Winne Couperus, 12. Paul van Heijst, 13. Laurens 
van Gorp, 14. Ruud Weijers, 15. Ben van Veen, 16. 
Erik van Leuken. 17. Frank van Schaijck, 18. Hugo 
van Leeuwen, 19. Casper Smit, 20. Ruud Vullers.    

Dames:
1. Anne Michels, 2. Moniek v.d.Hamsvoord, 3. 
Sandy te Poele, 4. Mijke Breukels, 5. Ina van 
Steenbruggen, 6. Lisa Post, 8. Eveline van Oos-
terhout, 9. Maya Smies, 10. Michele van Sons-
beek, 11. Jolanda Wiepking, 12. Rieky Baker-
mans, 13. Petra Andriessen 14. Danielle Bruins, 
15. Annemarieke Bruinsma, 16. Annemarie Smit, 
17. Karin Albers. 

heren A:
1. Rik Koppelaar, 2. Jos Goudsmit, 3. Arko Heijt-
brink. 4. Mark Verwilligen. 5. Robert ter Waart.

TERUGBLIK sPI sEIZoEn 2012/2013
Dit seizoen waren de weergoden ons goed gezind. Bij alle drie de sPI-ritten hield het ijs zich 
goed. De organisatie vroeg wel extra aandacht omdat we dit seizoen met een grotendeels nieu-
we commissie aan de slag zijn gegaan. ook zijn er achter de schermen voorbereidingen getrof-
fen om volgend seizoen de inschrijving geheel via de website te kunnen laten lopen.

Het aantal inschrijvingen lag met 63 junioren en 177 senioren dit jaar vrijwel op het niveau van het vorige 
seizoen met respectievelijk 66 en 179 inschrijvingen, in totaal dus 5 inschrijvingen minder. 

Het aantal inschrijvingen van junioren bleef dit jaar aanvankelijk achter maar door een gerichte ‘last minu-
te’ actie hebben zich een week van te voren nog een flink aantal junioren ingeschreven.
Volgend seizoen willen we via de jeugdtrainers ruim van te voren meer bekendheid geven aan het SPI, 
veel junioren bleken niet op de hoogte.

Bij de senioren zien we geen groei meer. Wel viel op dat in de categorien brons en zilver de nodige deel-
nemers waren die voor het eerst mee deden. Dat is mooi maar het betekent ook dat er een aantal oude 
rotten dit jaar niet hebben meegedaan. Er zijn dit jaar geen records gebroken maar 95 als hoogste aan-
tal ronden is nog steeds een heel mooi resultaat. 

sPI 2012/2013
Aantal

ingeschreven
Aantal

gereden
Aantal

gehaald
Aantal

niet gehaald
Junioren
zaterdag 2 februari 63 59 55 4

senioren
maandag 4 februari 97 84 77 7

senioren
maandag 18 februari 80 70 69 1

sPI JEuGD 2012
•  Tijdens de SPI rit voor de jeugd was het relatief warm maar gelukkig sloeg het ijs nauwelijks aan. Er 

is dan ook goed gereden. 
•  Het hoogste aantal van 73 ronden is gereden door: Olivier van Duuren, Ivo Keulen, Eveline van Oos-

terhout en Maarten van Zon. 
•  Claire Garretsen heeft als enige (en met goed gevolg) Titanium gereden. 
Zie voor alle SPI-uitslagen de IJCE-website: Algemene activiteiten > SPI > SPI Resultaten

sPI sEnIoREn 2012
Door het relatief grote aandeel van brons en zilver rijders hebben we een aantal van de snelste groe-
pen die aanvankelijk waren ingeschreven voor de rit ‘langzaam goud’ op 4 februari  moeten overplaat-
sen naar de de rit op 18 februari voor een betere verdeling van het aantal deelnemers. 
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Met een paar graden boven nul en niet al te 
vochtig weer waren de ijscondities op 4 febru-
ari goed. Wel waren er deze avond wat meer 
deelnemers die de norm voor de gekozen 
categorie niet gehaald hebben, maar als je 
voor de eerste keer mee doet, is het natuur-
lijk ook nog even zoeken naar je grenzen.

De tweede rit voor de senioren op 18 febru-
ari is de avond van ‘snel goud’ en titanium en is ook 
de avond van de oude rotten. Hier zien we veel 
groepjes die al jaren samen het SPI rijden en er niet 
voor terugschrikken om ver in de tachtig ronden of 
nog meer te rijden. Dat zie je ook aan het feit dat er 
slecht 1 deelnemer de norm niet heeft gehaald.  Het 
hoogste aantal ronden (95) is gereden door Marcel 
Dijkstra, Wil van der Hamsvoord, en Harrie Wenting.

De resultaten van deze SPI-rit laat ook zien dat je 
geen jonge god hoeft te zijn om een goed resultaat 
neer te kunnen zetten. Een mooi voorbeeld hiervan 
is Mathieu Rovers die eerder dit seizoen nog met een 
glas champagne langs de baan zijn 70e verjaardag 
vierde. Hij heeft het respectabele aantal van 93 ron-
den  neergezet. Kortom leeftijd hoeft geen belemme-
ring te zijn voor en goed SPI-resultaat! 

noRM TITAnIuM hERZIEn?
Zowel vorig jaar als dit jaar kregen we het verzoek 
nog eens kritisch te kijken naar de Titanium norm. 
Deze is voor de jongeren onder ons (15+) moeilijk 
te halen en voor de ouderen (50+) relatief gezien 
gemakkelijker. We gaan kijken of bijstelling nodig is.

uITsLAGEn oP DE WEBsITE
Zie voor alle SPI-uitslagen de website: Algemene 
activiteiten > SPI > SPI Resultaten

FoTo’s En VIDEo’s sPI oP DE IJcE-WEBsITE
Behalve alle uitslagen zijn er ook foto’s en video’s van 
de SPI-ritten op de website te vinden de gemaakt 

zijn door respectievelijk Gerit Bogerd en Harrie van Iersel. Kijk bij: Algemene activiteiten > SPI > SPI 
Foto’s en Films

sPI-coMIssIE WEER oP VoLLE sTERKTE
Dit seizoen zijn we begonnen met een afgeslankte SPI-commissie. Gelukkig zijn we inmiddels weer op 
sterkte. Ons nieuwe commissielid Hans van Beurden heeft zich het verwerken van de inschrijvingen en 
het maken van de overzichten via de SPI-database snel eigen gemaakt waardoor alles zonder problemen 
verlopen is. Daarnaast hebben meerdere mensen ons geholpen tijdens de SPI-ritten waarvoor onze dank.

InschRIJVInG sPI VERAnDERT VoLGEnD sEIZoEn
Volgend seizoen gaat de inschrijving voor het SPI ingrijpend veranderen. De inschrijving gaat dan hele-
maal via de website verlopen en de betaling geschiedt automatisch via een eenmalige machtiging. 
Inschrijven via formulieren en contant betalen is dan niet meer mogelijk. Dit bespaart de SPI-commis-
sie veel tijd. Bij het invullen van de gegevens via de website worden deze meteen gecontroleerd. Dat 
alleen al bespaart veel controlewerk plus bijbehorende communicatie. Er zijn al wat testen op de ach-
tergrond gedaan. Aan het begin van het volgende schaatsseizoen zullen we alle IJCE-leden ruim van te 
voren informeren over de nieuwe werkwijze.

De SPI Commissie. 

Egbert Gramsbergen
Hans van Beurden

Wim Ottenhoff

spi-commissie@ijce.nl

uno!, Dos!, TRÉ!
Voor de muzikale schaatser is dit duidelijk, het zijn de titels van de laatste drie CD’s van ‘Green Day’.
Voor mij was er bij de aankondiging van de release van deze drie albums een match met schaatsen. In 
Januari 2013 zou ik met mijn schaatsmaat  Rieks Eggens 12 dagen naar de Weissensee in Oostenrijk 
gaan samen met nog drie andere schaatsers van de ijsclub Weert. Dit jaar werd daar de Alternatieve Elf-
stedentocht voor de vijfentwintigste keer georganiseerd en we zouden daar drie keer aan mee gaan doen. 
Terwijl het oppervlaktewater in Nederland was bevroren en er al voorzichtig werd gefluisterd over een 
aanstaande Elfstedentocht vertrokken we  naar Oostenrijk. Bij een Friese Elfstedentocht zouden we 
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direct terugkeren naar Nederland. 
Dat het weer in Karinthië zich niet laat sturen werd de eerste week al duidelijk. De eerste toertocht werd 
vanwege regen en dooi afgelast en de tweede tocht op vrijdag werd dankzij twee nachten vorst en het 
goede werk van ijsmeester Jank gereden op een ijsbaantje van 4,3 kilometer lengte. Dat baantje moest 
48 keer worden gereden. Gelukkig werkt de Stichting Alternatieve Elfstedentocht tegenwoordig met chip-
timing, door een chip om onze enkel hoefden we de ronden zelf niet te tellen, en na 10 uur en 10 minu-
ten was “UNO” binnen. 
‘s Avond werd deze eerste zege uitbundig gevierd op het blarenbal. 
Door het aanhouden van de vorst werd de derde toertocht georganiseerd op een  goed geprepareer-
de  baan die verlengd was naar 8,6 kilometer. Onder goede omstandigheden was  “DOS” , de twee-
de zege, na 9 uur en 6 minuten in de pocket, en werden de spieren later op de avond in de feesttent op 
vakkundige wijze losgemaakt. 
De vooruitzichten voor de vierde toertocht waren begin van de week slecht vanwege stijgende tempe-
raturen met invallende dooi. Het weer is echter nooit te voorspellen want op donderdag en vrijdag vroor 
het ‘s nachts tien graden en overdag bleef de temperatuur rond het  vriespunt hangen. De baan was 
nu uitgebreid, naar 12,5 kilometer die zestien keer moest worden gereden. Na honderd kilometer wer-
den de benen wat zwaarder. maar de schwung in de slag bleef en na 9 uur en tien minuten had ik net 
als ‘Green Day’ mijn:
UNO!, DOS!, TRÉ!.

 Chris Venner 

DE sAFETY sKATE nosE, BESCHERMING 
TEGEN IN SCHEUREN RIJDEN

TRAININGSGROEPEN ToERRIJDERs

Beste natuurijs liefhebbers, even wat over de uitvinding van Roel Kuipers.
Er is nu een set van 2 opzetstukken voor lange baanschaatsen (Viking) bij gebruik op natuurijs tegen het 
vallen door scheuren in het ijs. Het doel van de zogeheten ‘Safety Skate Nose’ is het voorkomen van let-
sel door valpartijen, zoals botbreuken en dergelijke. 
De Safety Skate Nose schuift over de buis van de schaats zodat deze een ski effect heeft en niet kan 
wegzakken in de scheur. Het gebruikte materiaal is kunststof. Aan de voorzijde van de Skate Nose, op 
het opzetstuk, zit een nokje waardoor de schaatsbeschermer gewoon bevestigd kan worden tijdens het 
lopen.  De Safety Skate Nose is handig mee te nemen door zijn beperkte afmeting. 
In de toekomst komt de Safety Skate Nose ook beschikbaar voor andere natuurijs schaatsen zoals bijv. 
Salomon.

De ‘Safety Skate Nose’ kost per paar €  30,-- Voor nadere informatie: stuur een email naar: kuipers.
roel@gmail.com , of bel mobiel op tel.nr. 06-52476736, tussen 18:00-22:00 uur.

 Roel Kuipers

Het sein voor onze trainers, dat ze weer aan de slag mogen, wordt gegeven door de start trainersver-
gadering en die viel dit seizoen op maandag 8 oktober. We zijn gestart met 32 trainers en trainsters. 
Op zaterdag 13 oktober stonden de zaterdagtrainers paraat. Ietwat onwennig stonden we de eerste 
minuten op het ijs en werden de ervaringen van afgelopen zomer uitgewisseld. Op de 400m baan kre-
gen Frankie, Ad, Ruud, Paula en Cor na een tijdje, een indruk van de schaatstechniek die nog over was 
van een zomerlang andere activiteiten van de jeugd. Even een paar inleidende oefeningen en halfweg 
de training zaten ze weer helemaal in het ritme. Op de trainingsbaan hebben Dorien, Jacobine, Gonnie, 
Marit, Maud, Bert, IJme, Peter, Robert, Goedele, Annemarie en Frans een heel ander beeld want de 
daar aanwezige jeugd was gegroeid en ze waren sterker geworden. Nieuwe kinderen waren aanwezig 
en gedurende het hele schaatsseizoen zijn er steeds nieuwe kinderen bijgekomen. Gelukkig hebben we 
flexibele trainers want de gestage toestroom leidde regelmatig tot herdefiniëren van de trainingsgroe-
pen. Een groep van ongeveer 12 ouders werd de eerste beginselen van het schaatsen bijgebracht en 
zolang de ruimte op de baan het toeliet kon dat worden voortgezet.
Bij de eerste zondagtraining staan er meteen 100 cursisten op het ijs. Dat was naar verwachting, want 
deze enthousiaste en zeer trouwe schaatsers melden zich allemaal van tevoren aan. Zij weten (net als 
de schaatsers van Langebaan op de zaterdagochtend) hoe fijn het is om meer ijs ter beschikking te 
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hebben waardoor andere trainingsvormen mogelijk zijn. In het familieuur op zondag stond Herm paraat 
voor zijn groep echte beginners en Cor voor de groep die het eerste uur op zondag aanwezig waren en 
nog speciale aandacht aan de bocht wilden besteden.
En dan was er de eerste maandag: nieuwe leden werden ingedeeld bij bestaande groepen en de eerste 
trainingen werden verzorgd. In elke groep hebben de nieuwe leden meteen hun beste beentje voor gezet.

In het verloop van het seizoen kon het volgende opgetekend worden:
•   er kwamen gedurende het seizoen zoveel nieuwe leden bij, dat voor de helft van het seizoen de groe-

pen zo groot werden dat nieuwe leden alleen nog op zondag konden trainen.
•   halfweg het seizoen konden alle trainers deelnemen aan een Masterclass op zondagmorgen. De 

aanwezige trainers van Toer en Langebaan  hebben veel geleerd en zijn met de nieuwe stof aan de 
slag gegaan.

•   Koos v d Haak heeft voor een select gezelschap een valtraining verzorgd. Alle deelnemers vonden dat 
voor herhaling vatbaar en het staat nu op de agenda voor komend seizoen voor meerdere groepen.

•   Michelle v Sonsbeeck, Koos v d Haak en Ad den Otter waren voor het seizoen al gestart met een trai-
nersopleiding. Door hun enthousiasme en inzet verwachten we aan het begin van het nieuwe seizoen 
3 gediplomeerde krachten te kunnen inzetten. Tijdens de opleiding hebben ze de verworven kennis 
en kunde al los gelaten op hun cursisten die dat erg waardeerden.

•   Aan het begin van het seizoen zijn Hans Comuth, Cor v d Heijden en Michelle v Sonsbeeck offici-
eel gestart met het verzorgen van een warmingup voor elke training en een cooling down na afloop.

Aan het einde van het seizoen kijken we terug op goed verlopen trainingen, waarbij alle trainers heb-
ben leren omgaan met steeds wijzigende groepssamenstellingen. Dat was niet altijd even gemakkelijk 
en daarom dank aan iedereen voor de flexibiliteit en inzet.

Cor van der Heijden

In de vorige Baankrabbels heb ik u kennis 
laten maken met wat we ondertussen wel 
onze Belgische vriendin, Jelena Peeters, 
mogen noemen. In de fraaie bijgevoegde foto 
was duidelijk een aantal technische aspec-
ten te zien waardoor aangetoond werd dat 
het haar goed was aangeleerd bij de IJsclub. 
De foto was van internet gevist niet weten-
de dat de foto op onze eigen ijsbaan door 
onze eigen fotograaf was gemaakt. De foto-
graaf was dus Jos Dielis die met de foto niet 
alleen bewees naast een uitstekend schaat-
senrijder/trainer– hij kijkt immers goed naar 
de technische aspecten van het schaatsenrij-
den- maar ook nog een uitstekend fotograaf 
te zijn. Ere dus wie ere toekomt.

Op dezelfde dag heeft hij ook nog een foto gemaakt 
van het andere Belgisch schaatswonder Bart 
Swings. Bart is ondertussen een echte grootheid 
geworden op de internationale ijsbanen. Hij heeft 
een heel natuurlijke slag en het lijkt allemaal van-
zelf te gaan. Technisch zeer fraai. Mensen die op 
maandagavond instructie krijgen en de foto bekij-
ken, zien het echter meteen. Op de foto hangt hij 
nog iets teveel met zijn linkerschouder in de bocht. 
Uiteraard heb ik daar op gewezen. En prompt wint 
hij op 10 maart in Heerenveen de 1500 meter tij-
dens de wereldbeker wedstrijden. 

En dan te weten dat Bart gewoon op de open uren 
van onze ijsbaan dit jaar zijn trainingsrondjes heeft 
moeten draaien. Het doorlopend “ hoog” roepen 
levert echter zoveel extra inspanning op dat een 
betere trainingsmethode niet denkbaar is.

Op de achtergrond van de foto’s is duidelijk zicht-
baar de tekst: Mascotte van de Genneperparken. 
Wat mij betreft mag dat zo blijven.

Maar trainingsrondjes draaien op de open uren 
is voor deze sportmensen toch beneden hun sta-
tus. Daarom moet de ijsclub ze aanbieden dat ze 
gewoon voortaan bij de ijsclub kunnen meetrainen. 
Als vriend en vriendin van de ijsclub Eindho-
ven. Op maandagavond kunnen ze in ieder geval 
op het late uur gewoon bij Thijs aansluiten.  

Thijs

ERE WIE ERE ToEKoMT

Jelena 

Bart 
De grote toestroom van nieuwe leden en personen die kwamen kennismaken, leidde ertoe dat 

de trainingsgroepen steeds groter werden. Op maandagavond staan meerdere trainers voor 

een groep van 18 personen en dat komt de aandacht per cursist niet ten goede. Daarom werd 

de trainers tijdens de afgelopen slotvergadering met klem gevraag geen leden tot hun groep toe 

te laten die zich niet aangemeld hebben. Uitgezonderd zijn natuurlijk nieuwe leden die bij hen 

ingedeeld worden. We beginnen het nieuwe seizoen met een groepsgrootte van maximaal 10 

personen, met uitzondering van de zondagmorgen want dan is er nog plaats genoeg op de baan. 

Kijk omstreeks augustus dus op de website en vul het trainingenformulier in.

Cor van der Heijden

BESTE LEDEN VAN ToER
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DIPLoMAschAATsEn IJCE 2013 
Op zaterdag 2 maart jongstleden kon voor de laat-
ste keer door de jeugd meegedaan worden aan 
het Diplomaschaatsen. De KNSB heeft inmid-
dels een uitgebreider systeem ontwikkeld samen 
met schaatsverenigingen en mensen in het veld,  
onder de naam: het KNSB vaardigheidspaspoort. 
Dit  paspoort zal volgend jaar ook bij IJCE inge-
voerd worden. Dit jaar is daarom het laatste jaar 
dat  kinderen het seizoen nog konden afronden 
met een diploma voor een bepaalde moeilijkheids-
graad: de schaatsproef SP, en diploma A, B, C, D, 
E en F.  Het nieuwe systeem is uitgebreider, waar-
voor regelmatig in het seizoen de mogelijkheid zal 
zijn om een bepaalde vaardigheid te laten afvinken 
in het persoonlijke schaatspaspoort. Maar daar-
over aan het eind wat meer. 
Nu eerst het verslag van dit leuke, spannende, 

laatste diplomaschaatsen evenement op zater-
dagochtend. Om 8 uur ‘s ochtends waren de eer-
ste vrijwilligers reeds aanwezig om alles in orde te 
maken. Zowel het inrichten van de baan op basis 
van het draaiboek, als in de jurytoren waar de orga-
nisatie bezig was om al het administratieve werk te 
regelen. Aan de hand van de inschrijvingen konden 
alle groepen ingedeeld worden zodat de kinderen 
snel geholpen konden worden als ze zich melden. 
Na de dweil die in overleg met hardrijden een kwar-
tier eerder plaatsvond, kon omstreeks 8.30 uur 
gestart worden met het opbouwen van de onder-
delen: Start-remproef en het slalomrijden. Het der-
de en laatste onderdeel van het diplomaschaatsen, 
lange baan schaatsen wordt pas aan het einde van 
het evenement verreden en dan moet eerst al het 
materiaal van de eerste twee onderdelen weer van 

de baan zijn.  In totaal deden er dit jaar 101 kinde-
ren mee.  Het werd af en toe nog een spannende 
opgave voor de kinderen omdat je niet mocht val-
len en de oefening binnen een bepaalde tijd uitge-
voerd diende te worden. Gelukkig behaalden de 
meeste kinderen, in totaal 84, deze onderdelen. 
Door de goede samenwerking tussen de vrijwil-
ligers ging het opruimen van de materialen van 
de baan in een rap tempo en kon er omstreeks 
9.30 uur aan het laatste onderdeel begonnen wor-
den: het langebaan rijden. De kinderen dienen dan 
per moeilijkheidsgraad, een aantal ronden binnen 
een bepaalde tijd te rijden: 30 minuten. Het is een 
mooi gezicht om de kinderen ingedeeld in groepen, 
met elk enige zogeheten: jagers voorop en enige 
drijvers erachter te zien rijden. Alle kinderen heel 
enthousiast om toch maar dicht bij elkaar als groep 
te blijven schaatsen en niet af te zakken.  Sommi-
ge kinderen reden helemaal voorop dicht tegen de 
jagers van de groep aan  en lieten daarmee zien 
helemaal geen moeite te hebben met de snelheid 
en het aantal rondjes. 
Na afloop konden de kinderen meestal samen 
met hun ouders in het restaurant ’t Schaetshuys’ 
het diploma in ontvangst te nemen. Maar voor het 
zover was moest de organisatie in rap tempo alle 
kaarten en informatie van elk onderdeel checken 
of de behaalde prestaties klopte met de diploma-

eisen, en vervolgens diende het diploma voorzien 
te worden van de moeilijkheidsgraad. 
Omstreeks 10.15 uur kon gestart worden met het 
uitreiken van de officieel KNSB goedgekeurde 
diploma’s aan de trotse kinderen en de vaak nog 
trotsere ouders, die blij waren met de behaalde 
prestatie. Dit jaar waren er in totaal 84 diploma’s: 
20 diploma’s voor de schaatsproef, 18 diploma’s A, 

Jongste deelnemer casper

langebaan rijden overleg voor de inrichting van de baanuitreiking diploma
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14 diploma’s B, 9 diploma’s C, 14 diploma’s D, 3 
diploma’s E en 6 diploma’s voor de hoogste moei-
lijkheidsgraad F. De Jongste deelnemer die dit jaar 
het schaatsvaardigheidsdiploma behaalde kreeg 
de wisselbeker uitgereikt en met een keurig diplo-
ma met zijn naam er op: Casper van Dongen, nog 
net geen zes jaar oud. Dat is hij wel kort daarna 
geworden, op 18 maart 2013. Beste Casper, gefe-
liciteerd mede namens de baankrabbelsredactie! 
Al met al was het diplomaschaatsen 2013 een zeer 
geslaagde happening en kwam er daarmee een 
einde aan het tijdperk van het Diplomaschaatsen.
De foto’s zijn van de hand van Harrie van Iersel, 
op de website van IJCE in het fotoalbum staan er 
nog veel meer.

Vanaf 2013 gaat IJCE met het nieuw systeem 
van de KNSB start: het KNSB vaardigheidspas-
poort. In het systeem zijn 32 schaatsvaardigheids-
testen omschreven die elk afzonderlijk door een 
kind behaald kan worden. Hierdoor kunnen er veel 
meer momenten gedurende het seizoen komen 
dat men een vaardigheid kan testen en door kan 

gaan naar de volgende. De 32 vaardigheidstes-
ten zijn onderverdeeld in 7 niveaus. Binnen elk 
niveau zijn er vier a vijf vaardigheden te behalen. 
De belangrijkste voordelen van het nieuwe sys-
teem zijn volgens de KNSB dat het beter aansluit 
bij de behoefte van de jeugd en zorgt voor een 
betere doorstroming naar volgende groepen, er 
komt hierdoor ook een grotere eenduidigheid lan-
delijk gezien en er kan gemakkelijk een koppe-
ling gemaakt worden met andere jeugdactiviteiten. 
Alle behaalde testen worden in het schaatspas-
poort bijgeschreven dat een kind krijgt bij de eer-
ste inschrijving. Ook de behaalde resultaten voor 
bijvoorbeeld een mini-marathon, Spi of bepaalde 
toertocht kunnen bijgeschreven worden in het pas-
poort. IJCE gaat voor het komend seizoen bekij-
ken hoe dit nieuwe systeem aansluiting kan krij-
gen op het oude, zodat kinderen die reeds een 
bepaald niveau gehaald hebben goed in het nieu-
we systeem verder kunnen. Op de website van 
de KNSB wordt uitvoerig aandacht besteed aan 
het nieuwe KNSB vaardigheidspaspoort, de ver-
schillende niveaus en de eisen gesteld aan elke 

IJCE sLoThAPPEnInG 2013 
Zaterdagochtend 9 maart om 9.30 uur was het tijd voor de jaarlijkse slothappening voor de Jeugd van 
IJCE. Eerst was er: Sleetje trekken, Slalom met stok en ring, Een been schaatsen, en Achteruit schaat-
sen, en tenslotte aan het eind het Estafette rijden. Je kunt er enkel als team aan meedoen, niet indivi-
dueel. Dus je kunt wel heel goed en snel zijn in een bepaald spel, het gaat om de resultaten van het 
gehele team, dus ook om die spellen waar je wat minder goed en snel bent. De tijden van alle deelne-
mers van het team worden daarvoor per spel bij elkaar opgeteld en aan het eind na de estafette worden 
alle speltijden per team samengevoegd. Het team met de laagste totaaltijd over alle spellen is winnaar 
en krijgt dus de eerste prijs. Maar daarnaast waren er nog veel meer prijzen te winnen. Er was een uit-
gebreide prijzenkast met niet alleen een Eerste, Tweede en Derde prijs maar ook medailles, zelfs voor 
alle vrijwilligers die meegeholpen hadden. Daardoor werd het ook een echte slothappening. Een beet-
je feest vieren op en rond het ijs aan het einde van het seizoen. Plezier hebben op het ijs met elkaar is 
misschien wel het leukste wat er is en zeker als het dan ook nog om niet alledaagse spellen gaat. Daar-
om was er ook een echte Koek en Zopie tent waar elke deelnemer met een consumptiebon terecht kon.
Het was een grote drukte op de ijsbaan deze zaterdagochtend met jeugd, ouders en vrijwilligers. Met 

uitreiking diplomas in t schaetshuys

vaardigheid.  Per niveau staan er filmpjes van elk 
onderdeel zodat je een goed inzicht kunt krijgen in 
de nieuwe systematiek en de eisen voor het beha-
len van een bepaalde vaardigheid. Hopelijk is het 
nieuwe systeem plezierig voor de kinderen om 

hun schaatsvaardigheid goed en meer persoon-
lijk gericht te kunnen ontwikkelen.

 Ad den Otter

start estafette
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verve werden door de vrijwilligers 
alle spellen opgebouwd op het ijs en 
daarna kon er gestart worden door de 
teams. De teams dienden zich eerst 
in de Jurytoren aan te melden voor 
de teamindeling met de juiste hesjes. Zeven teams waren er opgesteld, van A tot en met G met elk 
een teamcaptain. Zo kon er op een sportieve manier gezamenlijk gestreden worden voor de hoogste 
eer. Hoogtepunt van de slothappening is het Estafetterijden; 400 meter rechtsom met een ring de baan 
over, zo hard mogelijk tegen de normale rijrichting in en dan aan het eind de ring snel doorgeven aan 
de volgende rijder. En dat ging niet altijd goed, een goede concentratie is gewenst want anders wordt 
de ring niet goed doorgegeven en moet je terug-
rijden met als gevolg tijdsvertraging. Zeker als de 
ring onverhoopt op de grond valt, wat een enkele 
keer gebeurde. Rechtsom rijden was een extra 
ingebouwde handicap want doe dan maar eens 
‘pootje over’ in de bocht. Het publiek juichte 
vooral bij de laatste ronde de rijders naar de 
eindstreep. Dat gaf ze net nog dat extra beet-
je stimulans om er zo hard mogelijk tegen aan 
te gaan. En daarna afwachten of het voldoen-
de opgeleverd heeft voor de beste, dus de 
laagste totaaltijd en de eerste plaats op het 
podium. Dat werd uiteindelijk team F met als 
teamcaptain Bart van Gemert. Op de twee-
de plaats eindigde team A met Sterre Wib-
bens als teamcaptain en de derde plaats 

was voor team E met als teamcaptain Nicolette van Vliet. Vervolgens kregen de deelnemers van alle 
andere teams een medaille en tenslotte de vrijwilligers die daarover soms verbaasd stonden te kijken. 
Daarmee kwam er een einde aan dit jaarlijks terugkerend evenement en kon er geevalueerd worden. 
Daarvoor waren speciale formulieren gemaakt door Michelle van Sonsbeeck en Koos van der Haak, die 
het evenement dit jaar organiseerden in het kader van hun KNSB opleiding, in samenwerking met Cor 
van der Heijden. Door vele deelnemers, ouders en vrijwilligers werd het formulier direct ingevuld en zo 
kon spoedig vastgesteld worden dat de slothappening 2013 een succes was met veel positieve reacties 
alhoewel Michelle en Koos ook aangaven dat er best nog wel meer kinderen aan mee hadden kunnen 
doen. Daarom hierbij alvast een oproep aan alle jeugd van IJCE om volgend jaar mee te doen! Het is 
een harstikke tof evenement waar je veel plezier aan zult beleven, zoals de foto’s van Gerrit Bogerd bij 
dit stukje laten zien, overige foto’s van zowel Gerrit als Harrie van Iersel staan in het fotoalbum van IJCE. 

Ad den Otter

VRIJWILLIGERS sLoThAPPEnInG
Op 9 Maart j.l. werd de slothappening gehouden. Elders in dit nummer kunt u  een verslag hiervan 
lezen. Deze happening kon niet bestaan zonder de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers die op en 
om de baan hun beste beentje hebben voorgezet.
Het team van vrijwilligers bestond deze uitvoering uit:
Gea Bogerd, Gerrit Bogerd, Marco Borra, René v Duuren, Koos van der Haak, Annemiek v d Heij-
den, Marleen v d Heijden, Luut Hooijveld, Frankie v Iersel, Harrie v Iersel, Paula v d Kaay, Ina Mei-
er, Ad den Otter, Joan Raupp, Michelle v Sonsbeeck, John Swagten, Teresa Swagten, Jos van Vliet, 
Ruud Vullers en Wil Wagemakers. 
Bij deze wil ik hen allemaal hartelijk bedanken voor hun inzet (voor en achter de schermen) en het opge-
offerde uurtje schaatsen aan het einde van het seizoen. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.

Cor van der Heijden

sleetje trekken

estafette

de medailles en de prijzen

de drie winnende teams
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JAARPRoGRAMMA IJCE 2012-2013
Datum Activiteit Locatie Tijd

APRIL 2013

Ma 22 apr Algemene Leden Vergadering IJCE Indoor Sportcentrum
Theo Koomenlaan 1
Eindhoven

19:30 uur

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

WIsT JE DAT:

H    We weer zomer ijs krijgen
Dat nergens naar smaakt maar wel lekker schaatst. 
Het shorttrack schaatsen bij IJce weer gaat starten. 
De zomer trainingen voor alle leden toegankelijk zijn.

H  Ons oudste erelid 90 jaar is geworden.
Het oudste schaatsende lid 79 jaar is geworden 
En ons jongste schaatsende lid 4 jaar is.

H  Er 2 IJce leden betrokken zijn bij de KNSB organisatie,
Er bij het gewest 3 IJce leden van verdienste zijn. 
Er bij het gewest 5 IJce ereleden zijn. 
En er 17 IJce leden betrokken zijn bij gewestelijke activiteiten. 
Er ook nog 4 IJce trainers op gewestelijke uren les geven.

H  Ik in de kisten met gevonden voorwerpen op de ijsbaan 
heb gezocht maar mijn bontje niet heb gevonden.

de Krabbelaar
email naar: J.Moschall@kpnmail.nl
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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 hlc.willems@gmail.com

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

omslag2012-13.indd   2 18-09-12   08:13
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