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SchaatSvaardigheidSpaSpoort  
Sinterklaas heeft bij het vieren van zijn verjaardag bij IJCE op zaterdag 30 november de 
paspoorten uitgereikt aan de IJCE-trainers. Deze kunnen nu voor elk lid van hun trai-
ningsgroep de door de hen al behaalde testen af gaan vinken. Zo wordt voor elk kind 
duidelijk op welk niveau het verdergaat met de training. Alle ouders krijgen binnenkort 
van de trainers een flyer over het vaardigheidspaspoort. Als alle gegevens in de pas-
poorten verwerkt zijn zal er een bijeenkomst belegd worden waarbij de kinderen en de 
ouders de paspoorten kunnen inzien bij de trainers die er vragen over kunnen beant-
woorden.  Voor meer informatie zie de IJCE-website: jeugd, vaardigheidspaspoort. Hier 
kan ook een voorbeeld van het paspoort worden gedownload.

Raadpleeg regelmatig de website van IJCE, http://www.ijce.nl, daar zullen we  
aankondigingen en/of wijzigingen in het programma zo snel mogelijk vermelden.

Kleine Banen toernooi 
De start van het Kleine Banen Toernooi op 23 november was een groot succes. Met 
een ongekend aantal van 17 toppers heeft IJCE dit jaar ingeschreven voor dit 5-banen-
toernooi voor pupillen. De eerste wedstrijd in Tilburg was voor de pupillen C, D, B en 
A. Niet alleen de schaatsers, maar ook de ouders en de begeleiders, Stella en Rianne, 
vonden het een geweldige gebeurtenis. Meer dan 100 kinderen tussen 9 en 12 jaar die 
enthousiast een 500m, een 1500m en een mini-marathon reden op een kleine baan. 
Foto’s vind je in het IJCE-fotoalbum. De volgende keer (14 december) vindt het toernooi 
in Breda plaats en dan gaan ook de E’tjes en de F’jes mee. 
Zie ook htp://www.knszuid.nl/~kbt/

Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen klik dan hier: aFMelden

SchaatSnacht
De inschrijving voor de Schaatsnacht verloopt voor-
spoedig. Er zijn al ongeveer tweemaal zoveel inschrij-
vingen binnen als vorig jaar om deze tijd. Dat bete-
kent dat we het gehoopte aantal van 500 deelnemers 
waarschijnlijk wel gaan halen.  Omdat er niet meer 
dan 300 mensen tegelijkertijd op de baan zullen zijn, 
gaan we de inschrijving op een bepaald moment slui-
ten en kan het zijn dat de laatste inschrijvers alleen 
maar na 24.00 mogen starten. Net als vorig jaar zal 
er weer een bandje live komen spelen en kunnen er 
bij de DJ verzoeknummers worden aangevraagd. Zie 
ook http://www.schaatsnachtvaneindhoven.nl/

jeugdBeleid
De volgende stap  met het nieuwe jeugdbeleid is gezet: vanaf zaterdag 7 december 
gaan een stuk of 15 kinderen onder de 15 jaar niet meer trainen om kwart voor negen, 
maar om half acht!! Dit is hèt uur waarop geoefend wordt op schaatstechniek, schaats-
conditie en de andere onderdelen van de schaatsvaardigheid. Ze delen de baan dan met 
de jeugdrijders van de opleidingsploeg, de voorbereidingsploeg en de wedstrijdploeg. 
Het is mogelijk dat er kinderen in de loop van dit seizoen in aanmerking komen om ook 
op de maandagavond (van 19uur tot 20.15uur) mee te gaan trainen. Als dit volgens de 
trainer kan, zal de trainer altijd van tevoren met de ouders praten. 

KenniSMaKingSBijeenKoMSten
IJCE gaat gedurende de rest van het schaatsseizoen speciale kennismakingsbijeenkom-
sten organiseren voor de ouders van nieuwe jeugdleden. Dit gebeurt in goed overleg 
met de jeugdtrainers omdat nieuwe jeugdleden bij aanmelding al meteen gaan schaat-
sen bij een trainingsgroep waar ze ingedeeld worden. De reden om dit soort kennis-
makingsbijeenkomsten te gaan organiseren is om de ouders van jeugdleden zo op een 
goede en stimulerende wijze bij de vereniging te betrekken en alles over de vereniging, 
de activiteiten en het KNSB-schaatsvaardigheidspaspoort uit te leggen. De Welkomst-
lessen voor de jeugd stoppen hierbij. De reacties van ouders en deelnemers op dit ini-
tiatief waren waren erg positief. Dit is de reden om op de bovengenoemde manier door 
te gaan. Alle deelnemers, in totaal 14 kinderen, hebben het KNSB-kennismakingsbewijs 
ontvangen. Voor meer informatie stuur een email naar: activiteiten@ijce.nl

BSpr
De jaarlijkse BasisSchoolPrestatieRitten (BSPR) die op vrijdagavond 8 november jl. heb-
ben plaatsgevonden verliepen uitstekend en in een zeer goede sfeer dankzij de goede en 
kundige organisatie en de vele IJCE vrijwilligers. Veel goede reacties kwamen er binnen, 
ook vanuit de gemeente. Het Eindhovens Dagblad plaatste in de Plus-bijlage van zaterdag 
9 november op de voorpagina een artikel met een mooie foto van de vaak kleurrijk uitge-
doste schaatsende kinderen. Goede PR voor IJCE. Om meer nieuwe jeugdleden te werven 
heeft IJCE de deelnemende scholen aangeschreven met een aanbod voor proeflessen voor 
de kinderen en mogelijke groepsgewijze deelname aan het KNSB IJstijd-programma (Zie:  
http://www.schaatsen.nl/ijstijd/over-ijstijd). Voor het krantenartikel in het Eindho-
vens Dagblad zie de IJCE-website onder nieuws, BSpr.

pupillentoernooi
Op zaterdag 28 december, van 18:30 tot 21:00,  vindt op onze ijsbaan weer het jaarlijkse 
IJCE Pupillentoernooi plaats. Teams van zes deelnemers van ijsclubs uit re rest van Neder-
land en nabijgelegen ijsclubs in België en Duitsland strijden dan tegen elkaar. Tot 20 decem-
ber kunnen ploegen in schrijven. Bij dezen nodigt de nieuwe wedstrijdcommissie bestaande 
uit Ellen van Gelder, Irma Timmermans, Bram Daamen, Ingrid Kemperman en Eelco Mulder
alle IJCE-leden uit om onze pupillen te komen aanmoedigen. Meer informatie, zie www.ijce.
nl (pupillenwedstrijd)

SKate4air
Skate4AIR zamelt geld in voor onderzoek naar de ingrijpende ziekte Cystic Fibrosis (taai-
slijmziekte) bij kinderen. Onder leiding van Olympisch schaatskampioen Jochem Uytdehaa-
ge schaatsen 150 Skate4AIR deelnemers, waaronder ook leden van IJCE, op de Alternatieve 
Elfstedentocht in Oostenrijk. Taaislijmziekte is een slopende ziekte, waarbij je spijsverte-
rings- en ademhalingsproblemen krijgt, die steeds erger worden en tot een vroege dood 
leiden. De ziekte is (vooralsnog) niet te genezen. Onderzoek draagt bij aan een beter en 
zelfs langer leven van de jonge mensen, die aan deze erfelijke ziekte lijden. Meer informatie 
op www.skate4air.nl

trainerScaFé
Op 7 december zal het eerste ‘trainerscafé’ gehouden worden. Dat is niet zoals staat ver-
meld in de uitnodiging aan de trainers in de Ab Capponzaal, maar in het kleine zaaltje op 
dezelfde verdieping. Dit zaaltje ligt tegen de 400m-baan. Het trainerscafé is een goede 
gelegenheid voor trainers om informatie uit te wisselen over alle zaken die spelen. Denk bij-
voorbeeld aan schaatsvaardigheidspaspoort, nascholing en cursussen, coaching, techniek, 
overgang naar ander niveau, jeugdbeleid, jaarplannen, ... kortom alles wat met trainen bij 
IJCE te maken heeft. Vooraf aanmelden is niet nodig, het duurt maar een uurtje en is laag-
drempelig. Op 18 januari, 15 februari en 15 maart zullen er weer dit soort bijeenkomsten 
gehouden worden. 
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