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

(advertentie)

(advertentie)

WISSELTROFEEËN

Zouden diegenen, die vorig jaar de wisseltrofeeën gewonnen hebben, deze weer kunnen in-
leveren? Dit kun je doen bij Irma Timmermans / Ingrid Kemperman / Eelco Mulder, of neem 
even contact op via email  wedstrijdcommissie@ijce.nl 
Bij de komende clubkampioenschappen heb je weer kans om hem terug te winnen. 

MINI-ELFSTEdENTOchT IJcE
Op zaterdagochtend 2 januari is er al vroeg bedrijvigheid op de 30x60m. baan om alles in 
gereedheid te brengen voor de mini-elfstedentocht die om 8.30 uur zal starten voor de jong-
ste jeugd van IJCE. De attributen worden op het ijs geplaatst door de begeleiders: een wak, 
een donkere tunnel tot en met een heus bruggetje van Bartlehiem waar de kinderen on-
derdoor moeten ‘klunen’ tot en met de stempelposten waar elke ronde gestempeld dient te 
worden. Ook de chocomel voor de kinderen wordt klaargezet voor als ze de tocht afgerond 
hebben. Aan alles is gedacht. 
Op deze wijze wordt de eerste schaatsles van 2016 een leuk spel voor de jeugdige deelne-
mers en voor de ouders langs de kant die staan aan te moedigen of troosten als hun kind 
onverhoopt op het ijs valt. 
Voor foto’s zie fotoalbum van Bart Markvoort  

IJcE cLUBKAMPIOENSchAPPEN 2015/2016 
Zaterdag 30 en zondag 31 Januari vinden op de ijsbaan in Eindhoven de IJCE clubkam-
pioenschappen langebaan plaats. Aan deze wedstrijden kunnen alle IJCE-leden deelne-
men, dus zowel licentie als niet-licentiehouders. Jong, oud, snel of langzaam, iedereen is 
van harte welkom om deel te nemen.

Het voorlopig afstandsprogramma is: 
cATEgORIE Zat 30 jan. Zon 31 jan.

Pupillen F en E 100 300
Pupillen D en C 300 500
Pupillen B en A 300 500 700
Junioren C 500 500 1000
Junioren B 500 1000 500 1500
Junioren A 500 1000 500 1500
Lic. -> (Neo-)senioren, masters 500 1000 1500 3000
Geen lic. -> (Neo-)senioren, veteranen 500 1000/1500?

Voor de jongste pupillen (C t/m F) zal het wedstrijdprogramma op 1 avond afgewerkt 
worden.  Bij de categorieën met meer dan twee afstanden, zullen maximaal 2 afstanden 
per avond worden verreden. 
De wedstrijden zullen op beide dagen aanvangen om 18:15 uur en duren tot 21:00 uur 
(voor de kleintjes wat vroeger). Gelieve ruim op tijd aanwezig te zijn om de wedstrijden 
soepel te kunnen laten verlopen.
Aanmelden kun je tot zondag 24 januari doen via de IJCE website (Activiteiten -> Club-
kampioenschappen -> Inschrijven en afmelden).
Wij hopen velen van jullie te kunnen begroeten bij de komende kampioenschappen!

De Wedstrijdcommissie

KIJK ALTIJd OP dE WEBSITE VOOR hET AcTUELE JAARPROgRAMMA!
kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 17 januari sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl

In memoriam Jos Dielis

Jos Dielis
18 februari 1951 - 2 januari 2016

Een geest zo sterk als een beer
Een lichaam uiteindelijk toch te teer
Een intelligentie niet te evenaren
Een wilskracht haast niet te bedaren
Een vechtlust bijna niet te temmen
Alleen iets bovenmenselijks kon dit remmen

Jos Dielis                                                                                bericht van de secretaris 

Ad dEN OTTER gESLAAgd!
Ad den Otter, bestuurslid technische zaken en ook een 
van onze trainers, heeft met goed gevolg het examen voor 
Schaatstrainer 3 (ST3) afgelegd. 
Naast het vele andere werk dat hij voor IJCE doet, heeft hij 
ook hiervoor nog tijd vrijgemaakt. Bestuur en leden van 
IJCE feliciteren Ad van harte met het behaalde resultaat. 
Op maandag 28 december is namens de KNSB door Aitske 
Ruben het ST3 trainersdiploma uitgereikt.

MASTERcLASS TRAINERS SEIZOEN 2015-2016
Op zondagochtend 17 januari aanstaande van 9.00 tot 12.30 uur wordt de jaarlijkse 
Masterclass voor de IJCE trainers en begeleiders georganiseerd. Deze bijscholing 
vindt plaats in de Ab Capponzaal en op het ijs van de 400m. baan en de trainings-
baan binnen. 
Het thema van dit jaar is: “schaatsen beleven in vele tinten”. Centraal staat het 
bedenken en vooral laten beleven van zoveel mogelijk positief schaats gevoel tijdens 
het geven van de wekelijkse schaatstrainingen. Jeugd- en seniorentrainer Jos Selen 
zal daarvoor de inleiding verzorgen. 
Voor de trainers en begeleiders met een Technisch Kader licentie levert de deelname 
3 bijscholingspunten KNSB op.

Opleidingscommissie en Technische zaken IJCE

MINdER, MINdER, MINdER....
De bijdrage van Thijs (van’t natuurijs) gaat over het winter-
weer dat er niet is of  … toch wel?
Lees het hier
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