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WWW.RUNNWINTERWEEK.SE

100% NATUURIJS

5 - 15 februari
Falun - Borlänge
Zweden

5 feb KPN Grand Prix 3

7 feb KPN Grand Prix 4

6 feb 100km toertocht

8 feb 90 km toertocht

10 feb 200 km toertocht

12 feb 100 km toertocht

14 feb 42 km toertocht

Runn Winter Week 
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Beste lezers,

Inmiddels is het Ijssportcentrum alweer bijna een maand openen en hebben de 

schaatsers van IJCE de oude routine weer opgepakt, vele baantjes geschaatst en 

zijn ze gewend geraakt aan alle wijzigingen. 

Hoewel de zomer met moeite afscheid neemt, staat Sinterklaas alweer voor de deur en 

zijn er veel activiteiten op het ijs gepland: de BasisSchoolPrestatieRitten op vrijdagavond 

28 november, IJCE en KSNB wedstrijden, de 6e Schaatsnacht van Eindhoven enzovoort. 

Velen; jong en oud, bereiden zich daar op voor teneinde goed te presteren. 

Thijs van het natuurijs memoreert echter een IJCE-er die niet meer op het ijs zal 

staan en wij willen ook graag onze vice-voorzitter mevr. Paula van der Kaay condoleren 

met het overlijden van haar echtgenote Annette Burghout op 24 oktober.

Verschillende groepen verzoeken ons om te melden dat er vrijwilligers nodig zijn voor 

assistentie bij evenementen als de BSPR, voor het jureren bij wedstrijden. 

Indien je interesse hebt stuur dan svp een bericht naar de technische commissie: 

technischecommissie@ijce.nl 

Tenslotte wensen wij jullie veel leesplezier met deze uitgave en natuurlijk ook veel 

schaatsplezier op het ijs!

Namens de Redactie

 Marianne Vincken 

 Ad de
n Otte

r 

 Dick Bou
s 
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Het schaatsseizoen is weer begonnen! En het voelde goed weer op het ijs te staan. 
We zijn bij het schrijven van dit stukje een paar weken bezig en het lijkt er op, dat alles en iedereen 
redelijk zijn/haar draai heeft gevonden, ondanks alle wijzigingen en vernieuwingen die dit seizoen zijn 
doorgevoerd. Willem Maris, bestuurslid technische zaken, doet daar elders in dit nummer verslag van.
Het bestuur ontving een dezer dagen het droeve bericht dat Annette Burghout, de echtgenote van onze 
vicevoorzitter Paula van der Kaay, is overleden. Zij  was sinds einde 2013 ernstig ziek. Het bestuur 
condoleert Paula mede namens alle leden van IJCE  met dit grote verlies en spreekt haar respect uit 
voor de wijze waarop Paula haar echtgenote de afgelopen periode heeft verzorgd. Vanzelfsprekend 
wensen wij allen Paula veel sterkte de komende tijd. De crematie van Annette heeft op 30 oktober 
2014 plaatsgevonden in het crematorium te uden en het was goed daar met de nodige IJCE’ers te zijn.
Met ingang van dit seizoen schaatst IJCE ook op woensdag in de vroege avond. 
Daarmee wordt de taak van de toegangscontrole uitgebreid. Op dit moment wordt de toegangscontrole 
ook op woensdag nog verzorgd door Henk Koops, die dit seizoen daarbij vanwege gezondheidsrede-
nen niet meer wordt vergezeld door zijn echtgenote Magda. Daardoor kan Henk de woensdag er  in 

feite ook niet bij hebben. Het bestuur is dus DRINGEND op zoek naar een vrij-
williger die dat van Henk wil overnemen. Of beter gezegd: naar enkele vrijwil-
ligers, want vele handen maken licht werk! Daarnaast zou het bestuur graag 
over enkele reserves beschikken voor het geval Henk in verband met de zorg 
voor Magda minder beschikbaar zal zijn om de toegangscontrole op zater-
dag, zondag en maandag te doen. 
Dus: welke gepensioneerde leden of VuTTERS zijn bereid hier wat voor 
de club te doen?? IJCE verstrekt een vrijwilligersvergoeding op uurbasis 
inclusief	wat	reistijd	en	koffie.	Belangstellenden	kunnen	contact	opnemen	
met Jan van Maasakkers, penningmeester a.i., of met mij. 

Voor onze gegevens: zie het colofon van deze Baankrabbels.  
Op de laatste bestuursvergadering van 22 september 2014 is besloten dat aan alle trainers en nieu-
we trainers verzocht gaat worden een VOG-verklaring te overleggen. VOG is de afkorting van Ver-
klaring omtrent het Gedrag. 
Vorig seizoen is de wenselijkheid daarvan al eens in beperkte kring tussen trainers en bestuur bespro-
ken. Het bestuursbesluit is inmiddels aan de trainers bekendgemaakt met het verzoek voor de aan-
vraag te doen wat nodig is. De afgelopen weken heb ik de eerste VOG-verklaringen ontvangen. Een 
aantal trainers heeft de aanvraagprocedure echter nog niet opgestart. Aan hen wordt hierdoor ver-
zocht om penningmeester Jan van Maasakkers per mail te laten weten dat hij hun aanvraag van de 
VOG-verklaring in gang kan zetten. Mailadres: zie colofon.

Nico Broers, secretaris

 Nico Broers 

VAN DE BEsTuuRsTAfEL
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nu de eerste week na de opening van de 400 meter baan er op zit 
is de stand van zaken als volgt:
Aantal leden eind maart 2014 was 920.
Aantal opzeggingen tot nu toe 179,
Nieuwe leden tot nu toe 30
Eindstand 17 oktober 761 leden.

Aantal openstaande posten van nog niet betaalde leden 55 stuks.
Ontvangen contributie € 84.700,- en nog te ontvangen € 6.600,- .
Totaal verwacht € 91.300,- en begroot € 95.100,-, tekort € 3.800,- 
Dit is met een aanwas van 30 tot 40 leden op te vangen.
Er zijn nog 22 leden zonder email adres en daarvan hebben er 11 nog niet betaald. 
Deze leden zijn moeilijk te bereiken.

Deelname trainingen:
Zaterdag 233 (alleen 2e uur zonder vrij schaatsen) en vorig seizoen 321 (1e plus 2e uur inclusief 
vrij schaatsen) 
Zondag 131 en vorig seizoen 111.
Maandag 1e uur 146 en vorig seizoen 75 (toename jeugd!!)
Maandag 2e en 3e uur 135 en vorig jaar 197.
Woensdag 52 en vorig seizoen niet beschikbaar.
Totaal aantal deelnemers 697 en vorig seizoen 704 dus maar een zeer klein verschil.

Toegangscontrole wordt een probleem.
Henk Koops kan gezien de ernstige voortschrijdende ziekte van zijn vrouw Magda en omdat hij niet 
meer met de auto mag rijden door zijn eigen gesteldheid, niet altijd en elke keer aanwezig zijn.
Op woensdag moeten we dringend een vervanger hebben.

Jan van Maasakkers, Penningmeester IJCE a.i.

 Jan va
n Maasa

kkers 

VAN DE pEnnIngmEEsTER

sChAATssEIZOEn DRAAIT OP VOLLE TOEREN
Zaterdag 11 oktober zijn we ook op de 400m-baan en op het kleine baantje buiten van start gegaan. 
Op de binnenbaan waren de shorttracktrainingen al enkele weken aan de gang. Het was natuurlijk 
even wennen aan de veranderingen in de tijden en aan de indeling in de trainingsgroepen. Inmiddels 
lijkt iedereen zijn of haar weg te hebben gevonden. Hoe zijn nu de eerste indrukken? 
De tweede training van de jeugd op maandagavond lijkt een succes. Dat tegelijkertijd ook enkele mas
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tergroepen en de marathongroep trainen is voor de beide categorieën een inspiratiebron. 
Op maandagavond het tweede en derde uur is er in de beleving van de bezoekers niet zo veel ver-
anderd: Het vrije schaatsen geniet een grote belangstelling en de trainingsgroepen worden erg goed 
bezocht. De indeling van de trainingsgroepen heeft gedurende de eerste weken nog enkele verande-
ringen ondergaan. Dit viel te verwachten en is door de Technische Commissie doorgaans naar tevre-
denheid opgelost. Hulde hiervoor aan de leden van de Technische Commissie. Zij hebben erg veel 
werk	verzet	om	tot	dit	mooie	resultaat	te	komen.	Daarbij	zat	het	soms	nog	flink	tegen	ook.	
Het nieuwe uur op de woensdagavond is de eerste paar keer redelijk bezocht. uit de diverse positie-
ve reacties en mijn eigen ervaring maak ik op dat het bezoekersaantal op dit uur zeker zal toenemen 
in de loop van het seizoen. Op dit uur (feitelijk vijf kwartier) zijn twee trainingsgroepen actief en is er 
ook gelegenheid voor vrij schaatsen.

Zaterdagochtend wordt er op de 400m-baan uitsluitend getraind 
door enkele mastergroepen en de jeugd. Dan kan er dus niet vrij 

geschaatst worden. Dit seizoen worden ouders van kinderen die 
trainen in een aparte groep geplaatst en krijgen ook deze ouders 
begeleiding. De meeste ouders zijn erg enthousiast (Ook op maan-
dagavond wordt deze gelegenheid aan deze ouders geboden). De 
resterende mogelijkheden voor de vrije schaatsers op zondagmor-
gen, maandagavond en woensdagavond bieden voldoende soe-
laas. Op het kleine baantje is het zaterdagmorgen weer een druk-
te van jewelste. 
Op zondagmorgen is er in de beleving van de bezoekers ook vrijwel 
niks veranderd. In het eerste uur zijn er op de 400m-baan zes trai-
ningsgroepen aan de gang. Vrij schaatsen is dan niet mogelijk. Het 

tweede uur is het populaire familie-uur gebleven. Op de 30x60 baan is dan één trainingsgroep actief.
Tot slot shorttrack. Het beginnersuur op donderdagavond wordt goed bezocht en de trainingen vallen 
erg in de smaak. Het gevorderden-uur op zaterdagochtend wordt helaas nog veel te weinig bezocht. 
Het bestuur heeft deze gelegenheid ook bij andere schaatsverenigingen in de regio onder de aan-
dacht gebracht, maar dit heeft nog niet geleid tot extra deelnemers. Nieuwe, geoefende shorttrackers 
zijn dus nog steeds welkom op zaterdagmorgen.

Willem Maris

 Willem Maris 

FuN On ICE
Hard gaan, lachen, starten, relay, moe worden, vrienden, vallen, wedstrijd. Dat hoort allemaal bij het 
schaatsen. Je verliest en je wint. Maar altijd is er je groep en je trainer die je weer moed geven om 
door te gaan. Met een lach, met een helpende hand, een praatje. Je vertrouwd voelen en met z’n 
allen heel veel fun hebben. Dat zijn de jeugdtrainingen bij IJCE.
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Het schaatsseizoen is gestart met alle jeugd op dezelfde trainingsuren op zaterdag en maandag. 
In totaal 105 jeugdschaatsers, evenveel jongens als meisjes, die in 10 trainingsgroepen rijden. Getraind 
door	18	trainers,	waarvan	een	flink	deel	nieuw.		Op	donderdag	trainen	IJCE’ers	in	gemeng
de groepen met Vught, Thialf en Lommel. Verder hebben al 29 jeugdleden een licentie.
Ook zijn we gestart met shorttrack als onderdeel van een veelzijdige schaatsontwikkeling. De eerste 
keer al waren er 16 pupillen op de binnenbaan met als grootste kick de relay aan het eind. 
Iedere trainingsgroep krijgt deze gelegenheid.

Wedstrijd rijden lijkt nog een beetje eng voor de meesten of in ieder geval onbekend. De eerste jeugd-
marathon kende 6 deelnemers van IJCE, maar wel met een winnaar onder ons. Voor de tweede 
langebaan trainingswedstrijd waren er al elf deelnemers van IJCE. Dat gaat echt wel de goede kant op.

Geef je dus op voor een wedstrijd. Vraag de andere kinderen of ze ook meedoen of ga eens met je 
hele trainingsgroep een wedstrijd rijden. Gewoon je trainer vragen. Er is keus genoeg. 
Trainingswedstrijdjes in Eindhoven op zaterdag of zondag-
avond, het Kleine Banen Toernooi, de Interclubtoernooien, het 
clubkampioenschap en voor de allerbesten de gewestelijke 
kampioenschappen.

Hieronder zie je wat er allemaal kan in november (voor iedereen 
van jongste pupil tot junior A)
- Jeugdmarathon op 29 nov (Eindhoven)
- Trainingswedstrijden op 9 nov en 22 nov (Eindhoven)
(opgeven via www.knsbzuid.nl/~bc-ehv/wedstrijd info 
wedstrijdrooster Eindhoven)
- Kleine Banen Toernooi op 15 nov   (www.ijce.nl/web/node/228)
  opgeven bij Stella Post  (post4post@chello.nl)
- Shorttrackwedstrijd op 9 nov (Eindhoven)  (www.ijce.nl/web/node/232)
  alle pupillen kunnen meedoen – opgeven bij Michael Boon 
(mjcwboon@gmail.com)

Verder gaat IJCE met een team van rijders in november naar Interclub toernooi D.IJ.C. voor junior B 
en C op 16 nov (Deventer) en het 28e Internaionale Pupillen Toernooi  op 22 nov (Deventer)
Misschien zit je erbij!

En de allerbesten mogen naar de Gewestelijke Kampioenschappen:
- GK 1500m op 8 nov (Breda)
- GK Verenigingen op 15 nov (Ehv)
- GK Supersprint op 22 nov (Geleen)
- GK ploegenachtervolging op 30 nov (Breda).
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Als je een wedstrijdje wil proberen, vraag je aan je trainer om jou en je vader of moeder te helpen 
je in te schrijven. Op elke wedstrijd zijn er trainers van IJCE om je te begeleiden. Misschien wel je 
eigen trainer.
Als je deze Baankrabbels leest heb je al weer veel leuke schaatstrainingen gehad, ben je een stuk 
beter gaan schaatsen en heb je misschien wel de eerste schaatswedstrijd van je leven gereden. 
Laat het me weten.

Jos Dielis

sInTERKLAAs VIERING
Beste kinderen,

Ook dit jaar heeft Sinterklaas weer tijd gemaakt om op 
bezoek te komen bij IJCE, namelijk op zaterdagochtend 
29 november. Sint komt bij het begin van de lessen, om kwart 
voor 9, op de kleine baan. 
Wees er op tijd bij zodat jullie hem daar met jullie papa’s en mama’s luid zingend kunnen opwach-
ten! Daarna is het tijd om de Sint te laten zien wat jullie dit jaar allemaal geleerd hebben. Hij is erg 
benieuwd! De pieten hebben al een jaar geen schaatsles gehad dus ze hopen ook nog wat goede 
tips van jullie te krijgen!

Na de rondgang op het kleine baantje gaat Sinterklaas om half 10 via de 400-meter baan naar bin-
nen voor de rest van het programma. De Sint waardeert het erg als alle
snelle schaatsers van de grote baan 
hier rekening mee houden zodat de 
kinderen hem op een veilige manier 
kunnen vergezellen. 

In de Ab Caponzaal is er vanaf kwart 
voor 10 gelegenheid om te knutselen 
met de pieten en om Sinterklaas per-
soonlijk te ontmoeten. Kom vooral 
een kijkje nemen, want er ligt iets 
lekkers klaar voor alle jeugd!

Tot zaterdag 29 november!

Bram Wolf, sinterklaascommissie
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N 

 

iet iedereen zal blij zijn 
met de veranderingen, 
maar dat hou je altijd 

en er moest nu eenmaal wat veranderen 
willen we met de jeugd mee groeien met 
de rest van Nederland. 

We gaan een mooi seizoen tegemoet. Er 
zijn weer leuke interclub wedstrijden een 
reeks Kleine Banen Toernooien, Jeugd-
marathons, shorttrack en nog veel meer. 
Hopelijk zien we daar onze kleintjes weer 
lekker schaatsen en vooral plezier heb-
ben samen! 

De eerste wedstrijden zitten erop en er 
zijn nu al DIKKE pr’s gereden.
Shirley Arts heeft er al een te pakken op 
de 500m en Bas Andriessen op de 500 
en 1500m. En dat met 8 seconden op de 
1500m. (2.03.8!!!) Ik weet zeker dat de rest 
snel volgt. Een goed begin is het halve 
werk zullen we maar zeggen. 

“If you sacrifice early, you 
will win late”

Charles Haley

Na een roerige zomer binnen IJCE zijn we dan eindelijk 
begonnen. 
Goed om te zien dat de jeugd allemaal samen traint en 
dat er een technische commissie is gevormd om meer 
structuur te krijgen binnen de vereniging voor met 
name de jeugd.
Daarnaast is er hard gewerkt om nieuwe trainers binnen 
de vereniging te krijgen en dat is door creatief denken en 
een directe aanpak goed gelukt. 

KLAAR VOOR DE START…

Column van Frouke Oonk
voormalig top-langebaanschaatster
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Jongens pupillen B :   1. Jelmer Hendriks (Vught)
   2.  Thomas Jansen  (Tilburg)
   3.  Meinte Mellema  (IJCE)Meisjes  pupillen B :  1.  Sophie van Oosterhout (IJCE)

   2. Maud Beusen (IJCE)
   3.  Quinty Brey (Tilburg)Meisjes pupillen A:  1. Anna van Wersch (Tilburg)Jongens junioren C:  1. Jeremy Overheul (Vught)

   2.  Jarno Schellekens (Lommel)
   3. Hugo van Oosterhout (IJCE)Meisjes junioren C:  1. Shirley Arts (IJCE)

   2.  Dieke Hendriks (Vught)
   3. Svea Thiesbrummel (IJCE) 

uITSLAG

JEugDmARAThOn 18 OKTOBER 2014
De eerste jeugdmarathon van dit seizoen zit erop.  
Het deelnemersveld was erg klein, slechts 7 deelnemers bij de pupillen A en B , waarvan 3 van IJCE 
en maar 6 bij de junioren C (jongens en meisjes), waarvan 3 van IJCE. Ik vind dit erg verdrietig.

Zoveel jeugd op de 400 meter baan en in totaal maar 6 deelnemers van IJCE. Dit moet toch echt veel 
meer kunnen zijn. Er zijn zoveel vrijwilligers bezig om er een leuke wedstrijd van te maken. 
Trainers kom met jullie jeugd naar een marathon, want het is gewoon erg leuk voor de jeugd om daar-
aan deel te nemen. Meedoen is belangrijker dan winnen.

Het zijn toch 2 leuke en spannende marathons geworden.

Maria Arts
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IN MEMORIAM: 
hEnK BLOnK

Als het schaatsseizoen weer aanbreekt dan is de herkenning van de oude schaatsmaten op 
de baan weer aan de orde. Meer dan een half jaar hebben de meeste schaatsers  elkaar niet 
meer gezien.  Een veelgehoorde opmerking is dan vaak: Hé, Kijk, Leef jij ook nog?
En als die vraag gesteld wordt  dan leeft de schaatsgenoot nog steeds. 

Een van de mensen die we niet meer zullen zien op de ijsbaan is Henk Blonk. In zijn ver-
trouwde blauw-gele schaatstenue van Jan van den Hoogen was hij een vaste bezoeker op 
de maandagavond. Tot laat in de avond was hij in de weer om zijn techniek en conditie op peil 
te houden. En zo half december kwam de vraag dan weer naar boven: Ben ik weer ingeloot.?  
En iedere schaatser weet dan waarover men het heeft.  Henk droomde ervan om het nog een 
keer mee te mogen maken. En dan hebben we het natuurlijk over de echte elfstedentocht.  
Thijs, van het natuurijs werd bijna wekelijks aangesproken met de vraag: “Zit het er in dit 
jaar.”  En Thijs gaf bijna elk jaar weer hoop.  Immers de sijsjes, de  kraanvogels of de eikels 
gaven jaarlijks weer signalen dat het er misschien wel weer eens zou kunnen in zitten.  Een 
aantal keren had hij de tocht al informeel gereden als er voldoende  ijs lag.  Maar de ech-
te. Daar had hij iedere week  zijn rit van en weer terug naar Boxmeer voor over. Hij moest 
het een keer mee maken. 

In de zomermaanden bleef hij aan de  conditie werken om klaar te zijn als het zover was. En 
wat	doet	men	dan:	fietsen.	De	elfstedentocht		op	de	fiets	is	dan	zo’n	gelegenheid	om	toch	
wat Friese sfeer te proeven. In zijn geliefde Friesland, in Sneek wel te verstaan, hield het 
hart ermee op.  Op 13 augustus werd de Waterpoort zijn Waterloo. 
Henk  werd 70 jaar.  Had nog vele sportieve plannen.

De	ijsclub	zal	hem	als	een	fijne	sportmakker	herinneren.	

Thijs, van het natuurijs



November  2014      |      11

De eerste rondjes op ijs zijn nog maar net achter de rug,maar de voorbereiding voor de Schaatsnacht 
is al een paar maanden in volle gang. 

Door	samenwerking	van	Plan	Nederland	en	de	Schaatsnacht	belooft	het	een	zeer	bijzondere	afleve-
ring te worden. Deelnemers aan de schaatsnacht kunnen, indien ze dit willen, deelnemen aan een 
sponsortocht ten bate van Plan Nederland. 
Plan is een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie zonder politieke, gods-
dienstige of commerciële doelstellingen. Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en betere 
levensomstandigheden voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rech-
ten en kansen voor meisjes. Ieder jaar organiseren zij de actie “schaatsen voor water” (www.planne-
derland.nl/actueel/campagne/schaatsen-voor-water-2014), waarbij de deelnemers zich per afgeleg-
de rondje kunnen laten sponsoren. Plan Nederland biedt hiervoor professionele ondersteuning aan 
in de vorm van informatie en een website, die de deelnemers een aantal gereedschappen biedt om 
hun sponsordoel te bereiken. 

Wij gaan dit nu ook mogelijk maken voor de deelnemers van de Schaatsnacht. Op het moment van 
dit schrijven (half oktober), zijn we nog in gesprek over de precieze invulling van het een en ander. 
Het inschrijven zal op de normale manier plaatsvinden via het formulier via internet, waarbij geïnte-
resseerden zich ook meteen kunnen aanmelden voor de sponsortocht. Meer informatie zal t.z.t. zijn 
te vinden op de website.

De inschrijving is geopend vanaf 1 november. Ook dit jaar geldt weer dat we maximaal 300 schaat-
sers per tijdsvak willen toelaten. Op tijd inschrijven is dus noodzakelijk. 
Wegens de extra publiciteit via Plan Nederland, verwachten we meer deelnemers dan vorige jaren. 

sChAATsnAChT VAN EINDHOVEN



12     |      Baankrabbels 2

De nieuwe natuurijscommissie  is van plan ieder jaar een toertocht naar flevonice in Bid-
dinghuizen te organiseren. natuurlijk zullen er in het winterseizoen meer uitstapjes plaats-
vinden, maar dan zal het eerst flink moeten vriezen en om veiligheidsredenen de KNSB het 
ijs vrij moeten geven.

Hier hoeven wij niet op te wachten! In Biddinghuizen in de Flevopolder slingert zich een 3 km. lange 
kunstijsbaan door een landschap met prachtige rietkragen en langs meren met zilverkleurige golfjes 
waarop eendjes naar hartelust zwemmen. Een groep IJCE schaatsfanaten heeft daar al meerdere 
malen zijn slag geslagen en het wordt tijd dat zij hun ervaringen nu ook met jullie delen.
Op 13 dec. wordt op dit ijs de 1e  Weissensee Toertocht van dit seizoen georganiseerd en het is de 
bedoeling dat IJCE daar met een afgeladen bus vol enthousiaste schaatsfanaten naar afreist. 
Men kan kiezen uit 3 verschillende deelnamepakketten met of zonder koek en zopie en erwtensoep 
na	afloop.	Je	bepaalt	zelf	hoeveel	rondjes	je	schaatst	en	na	elke	ronde	kan	je	kaart	afgestempeld	wor-
den. Er is de hele dag een DJ en speaker aanwezig die de stemming en het tempo er wel in weet te 
houden. Kortom, een echt ouderwets dagje nostalgisch schaatsen waar de natuurlijke elementen niet 
zullen ontbreken. Ook voor de kinderen is er volop plezier op de krabbelbaan en in het ice-fun-park. 
Ook is er een 25 m lange glijbaan en een speeltuin met springkussens en trampoline.

Als wij een bus met 40 mensen vol krijgen, kunnen wij gebruik maken van de zwarte bus van de Kemp-
hanen	met	grote	rode	hanenkoppen	op	beide	flanken	en	zullen	ze	in	Biddinghuizen	weten	dat	IJCE	er	is.	
Op dit moment is er nog niets bekend over deelnamekosten, tijd van vertrek e.d. maar via toertocht@
ijce.nl  kan men zich al wel aanmelden. Hou verder de IJCE Website www.ijce.nl  onder actueel in de 
gaten.	Kijk	voor	meer	info	ook	op	www.flevonice.nl		onder	schaatstoertochten.

Namens de Natuurijscommissie, Peter Henning

MET IJCE NAAR fLEVOnICE

De kosten zijn hetzelfde gebleven: 15,- Euro voor IJCE leden, met een korting van 2,50 Euro voor jon-
geren en nog eens 2,50 Euro voor mensen met een eigen transponder. Wanneer men deelneemt aan 
groep 3, welke vertrekt rond 24:00, kost het maar 10,- Euro

Namens de commissie, Ruud Vullers
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Op dinsdagmiddag 6 mei jl. had ik de eer 
om, samen met Riet Willems, namens IJCE 
de inmiddels 83 jarige Cor de Vries “uit te 
zwaaien”. 

Cor is jarenlang de man geweest die al het aan-
wezige materiaal van onze vereniging onder-
houden heeft en er voor heeft gezorgd dat het 
materiaaldepot onder de zittribune op het ijs-
sportcentrum logisch en ordelijk is ingedeeld.

Samen met Riet en buurvrouw en lid van verdien-
ste Wil Wagemakers zijn we gastvrij ontvangen 
in huize De Vries, alwaar het gesprek onder een 
heerlijk	kop	koffie	al	snel	over	IJCE	ging.

Cor heeft jarenlang zich ingezet als 
begeleider(JSL), organisator (diploma rijden en 
SPI) en materiaalman, waarbij er speciaal oog 
was voor de huurschaatsjes van de kinderen. 
Jaarlijks gingen er meer dan 100 schaatsjes door 
zijn vingers die dan werden nagekeken, waar 
nodig gerepareerd en verder vakkundig werden 
voorzien van een ronding van 29 meter. 
Intussen heeft hij deze klus overgedragen aa
Jan Bakermans die onder de indruk was van de 
gedetailleerde verslaglegging.

Ook heeft hij een grondige inventarisatie gedaan, 
met papier en potlood, van alle aanwezige mate-
rialen en deze op een logische en overzichtelij-
ke manier opgeborgen in zelf ontworpen kasten, 
getimmerde kisten en op gemonteerde schap-
pen in betreffende genummerde ruimtes. Met 
deze inventarisatie is het voor Ina Meijer ook 
goed bij te houden wat er zoal is en waarvoor 
dat gebruikt kan worden. 

AFSCHEID VAN ONZE MATERIAALMAN 
COR DE VRIEs 
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Datum Activiteit Locatie Tijd

NOVEMBER 2014

zo 09 Trainingswedstrijd 3, IJCE pupillen / Masters 400m baan 18:15 - 20:45

zo 09 Benelux Cup shorttrack 30x60m binnenbaan 09:00 - 13:30

za 15 Kleine Banen Toernooi, locatie Eindhoven 30x60m binnenbaan 10:00 - 13:00

zo 16 Deventer interclub (junioren) De Scheg, Deventer 17:30

ma 17 Slijpinstructie Volwassenen Ab Capponzaal IJssportcentrum 22:00 - 23:00

vr 21 Basisscholen Prestatieritten (BSPR) 400m baan 17:00 - 20:00

za 22 Slijpinstructie  Jeugd Ab Capponzaal IJssportcentrum 10:00 - 11:00

za 22 Trainingswedstrijd 4, IJCE pupillen / Masters 400m baan 18:15 - 21:15

za 22 28e internationale pupillentoernooi  pupillen A-B-C De Scheg, Deventer 08:30 - 12:00

za 29 Sinterklaasviering 30x60m buitenbaan 08:45 - 10.00

DECEMBER 2014

za 06 Clinic pupillen 30x60m binnenbaan 07:30 - 08.30

za 06 Eindhoven Trofee, wedstrijden 400m baan 19:00 - 22:00

zo 07 Eindhoven Trofee, wedstrijden 400m baan 18:15 - 21:15

zo 07 Schaatsen voor visueel gehandicapten 30x60m buitenbaan 08:30 - 09:30

zo 07 Forderkreis Bokal Gefrath  

JAARpROgRAmmA IJCE 2014-2015

Als begeleider bij het Stadhobby Centrum Eindhoven 
heeft hij waar nodig ook zijn netwerk optimaal gebruikt 
en menig vrijwilliger ingeschakeld.
Ook heeft Cor vol trots zijn volledig ingerichte werk-
plaats op zolder laten zien, waar tussen de apparaten 
van de vakman nog links en rechts de aanwijzingen 
terug te vinden zijn, dat er vele uurtjes inzet is geweest 
ten behoeve van de ijsclub Eindhoven.

Cor nogmaals hartelijk dank voor wat je voor onze 
vereniging hebt betekent. 

Paula van der Kaay
activiteiten@ijce.nl
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Let op! Het jaarprogramma wordt wekelijks bijgewerkt en informatie kan wijzigen. 
Kijk voor de actuele gegevens op de IJCE website !

jaaragenda op de IJCE website: www.ijce.nl of op de IJCE monitor bij ingangscontrole van het 
IJSsportcentrum Eindhoven.

za 13 Kleine banen toernooi Lommel Ijsbaan Lommel 18:15 - 21:15

za 13 Trainingswedstrijd 5, IJCE pupillen / Masters 400m baan 18:15 - 20:45

za 20 Trainingswedstrijd 6, IJCE pupillen / Masters 400m baan 18:15 - 20:45

zo 21 Pupillentoernooi 400m baan na 17:00

wo 24 IJSsportcentrum gesloten ivm Kerstavond 30x60m buiten- en binnenbaan, 400m baan hele dag

do 25 IJSsportcentrum gesloten 30x60m baan, 400m baan, shorttrack baan 17:30 aanvang

za 27 Schaatsnacht van Eindhoven 400m baan 08:45 - 09.45

za 27 Oudjaarsrit pupillen 30x60m buitenbaan 18:15 - 20:15

wo 31 IJSsportcentrum gesloten ivm oudjaarsavond 30x60m buiten- en binnenbaan, 400m baan  

JANUARI 2015

do 01 IJSsportcentrum gesloten 30x60m buiten- en binnenbaan, 400m baan hele dag

za 03 Nieuwjaarsrit pupillen 30x60m buitenbaan 08:45 - 09:45

zo 04 Schaatsen voor visueel gehandicapten 30x60m buitenbaan 08:30 - 09:30

zo 04 Trainingswedstrijd 7, IJCE pupillen / Masters 400m baan 18:15 - 20:15

ma 05 Seniorenhappening met muziek en oliebollen 400m baan en na afloop in 't Schaetshuys 20:00 - 21:15

zo 11 Trainingswedstrijd 8, IJCE pupillen / Masters 400m baan 18:15 - 20:45

za 17 Trainingswedstrijd 9, IJCE pupillen / Masters 400m baan 18:15 - 21:15

za 17 Pupillentoernooi Den Bosch Gewestelijk kampioenschap Den Bosch  

ma 18 SPI brons-zilver-goud 400m baan ntb

za 24 SPI brons-zilver-goud 400m baan ntb

za 24 Trainingswedstrijd 10, IJCE pupillen / Masters 400m baan 18:15 - 21:15

za 31 Clubkampioenschappen 400m baan 18:15 - 20:30

FEBRUARI 2015

zo 01 Clubkampioenschappen 400m baan 18:15 - 20:30

zo 01 Schaatsen voor visueel gehandicapten 30x60m buitenbaan 08:30 - 09:30

za 07 Trainingswedstrijd 11, IJCE pupillen / Masters 400m baan 18:15 - 21:15

za 14 Carnaval geen ijshuur  

zo 15 Carnaval geen ijshuur  

di 17 Pupillentoernooi Tilburg Tilburg  

MAART 2015

zo 01 Schaatsen voor visueel gehandicapten 30x60m buitenbaan 08:30 - 09:30

ma 02 Clubmarathon IJCE 400m baan ntb

za 07 Marathon: mass. Start jeugd 400m baan 18:15 - 20:15

za 07 Pupillentoernooi finale ijsbaan Breda  

za 14 Trainingswedstrijd 12, IJCE pupillen / Masters 400m baan 18:15 - 20:45

zo 15 Afsluiting schaatsseizoen 2014-2015 400m baan en na afloop in 't Schaetshuys 7:30 - 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 Paula van der Kaay 0413-291372 activiteiten@ijce.nl
Bestuur technische zaken Willem Maris 0499-392046 technischezaken@ijce.nl

DIEnsTEn IJCE
Ledenadministratie Paul Batenburg 0495-585911 ledenadministratie@ijce.nl
Centrale	financiële	administratie Riet Willems

IBAN:NL65INGB0663040604
t.n.v. IJsclub Eindhoven

0499-571023 hlc.willems@gmail.com

WEDsTRIJDEn IJCE
Wedstrijdlicentie Administratie 
(wedstrijd-abonnementen en 
licenties)

Lesley de Putter - Smits
IBAN:NL76INGB0002131100

040-2459352 wedstrijdlicentie@ijce.nl

Wedstrijdcommissie Irma Timmermans 06-12400018 wedstrijdcom@ijce.nl
SPI-commissie Hans van Beurden 040-2027980 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
(Marianne Vincken)

0032-11803207
040-2486445

baankrabbels@ijce.nl
baankrabbels@ijce.nl

Website Jeroen Rutten
Gert Geurts 040 - 2692270 webmaster@ijce.nl
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WWW.RUNNWINTERWEEK.SE

100% NATUURIJS

5 - 15 februari
Falun - Borlänge
Zweden

5 feb KPN Grand Prix 3

7 feb KPN Grand Prix 4

6 feb 100km toertocht

8 feb 90 km toertocht

10 feb 200 km toertocht

12 feb 100 km toertocht

14 feb 42 km toertocht

Runn Winter Week 
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