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

(advertentie)

VRIJWILLIGERSAVOND 
Op maandag 21 maart hebben we, zoals intussen traditie geworden is, de vrijwilligers van 
IJCE weer een gezellige avond aangeboden. Een zestigtal mensen waren aanwezig en hoor-
den Peter Traanman een korte interactieve presentatie geven over shorttrackschaatsen. 
De Jan Groot-vrijwilligersbokaal werd uitgereikt aan de SPI-commissie (Egbert Gramsbergen, 
Wim Ottenhoff, Hans van Beurden en Rieks Eggens).
Samen met Jeroen Rutten (webmaster) hebben ze niet alleen een automatische aanmelding 
via de website gerealiseerd, maar ook een verandering voor de jeugd, een half uur in plaats 
van een uur te rijden doorgevoerd.
Na een gezellig samenzijn is deze avond omstreeks half 11 afgesloten in het Gildehuis aan 
Boutenslaan in Eindhoven.

Paula van der Kaaij
Bestuurslid Activiteiten IJCE

BEhOuD IJSSpORtcENtRum
Er is weer een horde genomen in het proces om het IJssportcentrum te behouden. De 
gemeente blijft eigenaar van het complex en is op zoek naar een exploitant. Willem 
Maris doet verslag van de gang van zaken. De gezamenlijke ijssportverenigingen mogen 
meepraten en zijn op zoek naar iemand met verstand van aanbestedingen die daarin 
een rol kan spelen.   

KIJK ALtIJD Op DE WEBSItE VOOR hEt ActuELE JAARpROGRAmmA!

ALGEmENE LEDENVERGADERING 25 ApRIL 2016

Maandagavond 25 april vindt de Algemene ledenvergadering plaats in het Gildehuis, 
Bouten-slaan 159A, Eindhoven. 
De stukken voor de vergadering worden uiterlijk in het weekend van 23 april op de website 
gezet. Voor inloggegevens zie begeleidende mail bij deze nieuwsbrief.

 

IJcE-tEAm DERDE Op StEDENtOERNOOI NIJmEGEN
Op de valreep van het schaatsseizoen heeft een team van IJCE op zondag 20 maart de der-
de prijs gewonnen op het Stedentoernooi in Nijmegen. Het team bestond uit Sophie, Josine, 
Eveline, Dieke (VIJC Vught), Freek, Victor, Hugo, Bart en reserve Geert.
Net als vorig jaar werden ook nu weer diverse PR’s  gereden, waarbij die van Geert op de 
500 meter en van Eveline op de 1500 meter eruit sprongen. In het slotnummer, de ploe-
genachtervolging, werd de derde plaats in het klassement veilig gesteld. Op het tandvlees 
rijdend, met de 1500 meter nog in de benen, reden Dieke, Eveline, Hugo en Bart een prima 
race.
Wederom een fraaie prestatie dus van het team op dit leuke toernooi. Op naar de zomer om 
nog harder te trainen voor weer nieuwe PR’s in het volgende seizoen.
Foto’s vind je hier en het filmpje vind je hier.

De Nijmegen-coach, Eelco Mulder

OpROEp

Bij dezen melden we vast dat we op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. 
Om persoonlijke redenen treedt de huidige penningmeester Michel Koolen terug. Hij zal indien 
nodig tot 1 oktober zijn werkzaamheden voortzetten.
Zo liggen er taken op bestuurlijk/organisatorisch gebied, financieel-administratief gebied en ook 
‘dichterbij’ het schaatsen kunnen we enthousiaste vrijwilligers gebruiken. 
Wil je iets voor de vereniging doen, meld je dan bij een van de bestuursleden.

 

tROfEEëN
Op 13 maart, de laatste schaatsdag van dit seizoen, 
werd er traditiegetrouw weer gestreden om de Luc 
Prins-trofeeën en de Ab Hagendoorn-trofee met als 
resultaten dezelfde winnaars als vorige seizoen. 
Een leuk verslag van Gea Bogerd met foto’s van de 
winnaars vind je hier.

NOGmAALS SpI
Rieks Eggens kijkt terug op het SPI en heeft voor ons wat gegevens verzameld. Wie reed 
de meeste rondes, wie haalde het wel en wie niet. Hoe waren de leeftijden van de deel-
nemers en hoe goed kan iedereen zijn prestatie inschatten? Via bijgaande link vind je dit 
alles. 

IJcE EN OuDERS
Afgelopen seizoen is een aantal ouders van jeugdleden enthousiast aan de slag gegaan 
met allerlei activiteiten om het de jeugd mogelijk te maken te schaatsen. Sommigen zijn 
zelf ook gaan leren schaatsen. Ad den Otter blikt terug, zie de website.

ZOmERActIVItEItEN IJcE
Het ijs op de 400meter-baan is verdwenen maar dat wil niet zeggen dat er niet getraind 
kan worden bij IJCE. De zomertrainingen zijn al begonnen of gaan binnenkort beginnen. 
Een overzicht van alle trainingen vind je hier.
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