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

(advertentie)

(advertentie)

AANGEPASTE TIJDEN SENIOREN TRAINING 20 FEBRUARI

De tijden van de zaterdagtraining voor de senioren zijn op 20 februari vervroegd om het 
Junioren SPI mogelijk te maken. 
De aangepaste tijden zijn: 7:45 tot 8:45 (in plaats van normaal 8:30 - 9:45 uur).  

SCHAATSNACHT 2015: EEN ERVARING RIJKER
Lees hier de persoonlijke ervaring van schaatsnachtrijder Ruud Vullers, die de zes voorgaan-
de jaren in de organisatie zat.  

VOORAANKONDIGING CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MARATHON 2016 
In nieuwsbrief nummer 5 werd al aandacht besteed aan de clubkampioenschappen 2015/2016 
die plaatsvinden op 30 en 31 januari. Alle IJCE leden kunnen hieraan deelnemen. Daarnaast 
kun je ook nog meedoen met de marathonversie  van de clubkampioenschappen in februari. 
Noteer alvast in je agenda: de Clubkampioenschappen Marathon 2016 worden verreden op 
maandag 29 februari 2016. Iedereen kan en mag meedoen.  Inschrijven tot 5 minuten voor 
de aanvangstijd. 

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:  
STARTTIJD Groep Leeftijd aantal ronden

18.50 H-meisjes
G-meisjes

t/m 12 jr
13 t/m 15 jr 

 7-binnenbaan
10-buitenbaan 

19.15 F-jongens
E-jongens

t/m 12 jr
13 t/m 15 jr 

10-binnenbaan 
15-buitenbaan

Prijsuitreiking  jeugd dweil

20.00 D-mannen
B-Vrouwen

55 jr en ouder
16 jr en ouder

35 binnenbaan
25 buitenbaan

20.30 C-mannen
A- Mannen

40 t/m 54 jr
16 t/m 39 jr

40 buitenbaan *
50 binnenbaan *

Prijsuitreiking senioren * wijziging 
voorbehouden

Namens de Marathonorganisatie, Dorus v.d.Boom

KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 5 februari sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl

SPECIAAL VOOR JEUGDLEDEN

Er komen twee mooie evenementen aan waaraan jij deel kunt nemen: 
de clubkampioenschappen en het Junioren SPI. Lees het hier.

  Jacobine Piepers

SCHAATSTOERTOCHT FLEVONICE
BIDDINGHUIZEN
Op 9 januari 2016 werd er weer een schaats-
toertocht gereden in Biddinghuizen. 
Vanuit Eindhoven deden er 33 mensen mee. 
Bekijk de foto’s en lees hun belevenissen hier.

JURYLEDEN GEZOCHT -  ‘KNSB BASIS JURY’
De wedstrijdcommissie is dringend op zoek naar IJCE leden / niet-leden die in het bezit 
zijn van het certificaat ‘KNSB Basis Jurylid’. Momenteel is IJCE niet in staat voldoende 
gekwalificeerde juryleden te leveren voor (trainings)wedstrijden. 
Er zijn ongetwijfeld veel IJCE leden of familieleden die in het verleden de KNSB cursus 
Basis Jurylid gevolgd hebben. Helaas heeft de vereniging geen overzicht van leden met 
deze kwalificatie.
Ben je in het bezit van het certificaat ‘KNSB Basis Jurylid’? Geef dit door aan de wed-
strijdcommissie, e-mail wedstrijdcommissie@ijce.nl 
Ben je zelf geen lid van IJCE? Geen probleem, elke vrijwilliger is meer dan welkom. Geef 
het wel even aan:  je wordt dan aangemeld als vrijwilligerslid (dit gebeurt in verband met 
verzekeringen en aansprakelijkheid).
Heb je het idee dat je kennis verouderd is? Geen nood, geef het even door en Frans Beks, 
onze IJCE Gewestelijk Scheidsrechter, hij zal met een stoomcursus de benodigde kennis 
bijspijkeren.

Eelco Mulder,  Wedstrijdcommissie

SPI EN JUNIOREN SPI (NIEUW)
Het SPI (Schaats Prestatie Insigne) wordt dit seizoen 
gereden op 15, 20 en 22 februari. 
De junioren kunnen dit jaar kiezen voor het gangbare 
SPI of het nieuwe Junioren SPI, waarbij een half uur 
gereden wordt in plaats van een heel uur.
Om het SPI rijden aantrekkelijker te maken voor de 
jeugd heeft de SPI commissie dit seizoen een spe-
ciaal Junioren SPI georganiseerd. Er wordt een half 
uur gereden in plaats van een heel uur, de norm 
voor het aantal te rijden ronden is hieraan 
natuurlijk aangepast. Hiermee hopen we voor onze 
jeugdleden de drempel om aan het SPI mee te doen te 
verlagen. Het nieuwe Junioren SPI wordt op zaterdag 20 
februari gereden. Jeugdleden die toch graag een heel uur 
willen rijden, kunnen dat bij de inschrijving aangeven. 
Zij worden dan bij de senioren op de maandagavond 
ingedeeld. Kijk hier voor uitgebreide informatie over het 
SPI en Junioren SPI.
Inschrijven kan gedurende de hele maand januari. 
Inschrijven kan via de website, klik hier.

De SPI Commissie
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