
 

 

 

 

 

WOORDJE VAN ONZE VOORZITTER 

Nu het nieuwe seizoen echt van start is gegaan, vraagt onze voorzitter Willem Maris 

aandacht voor een aantal zaken op het ijs — zoals de discipline op de baan en de 

voordelen van het dragen van een helm — en buiten het ijs — vooral de noodzaak om 

iets te doen aan het dalend aantal leden en onze zorgelijke financiële positie. Meer 

leden en sponsoren kunnen hier hopelijk verandering in brengen. In een artikel legt hij 

uit welke acties er op dit moment al lopen. Verder roept hij  mensen op om hun 

steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen van IJCE. Dat kan door het invullen van 

één van de vacatures op dit moment. Meer informatie daarover vind je hier. 

 

 

BASISSCHOLEN PRESTATIERITTEN 

Op vrijdag 18 november worden traditiegetrouw de BasisScholen PrestatieRitten 

(BSPR) gereden. Alle kinderen van basisscholen uit Eindhoven en omgeving worden 

dan uitgenodigd te schaatsen en plezier te maken op onze ijsbaan, in de hoop dat ze 

daarna lid worden van IJCE. Om alles in goede banen te leiden zijn er veel vrijwilligers 

nodig. Het is een mooie manier om kinderen enthousiast te maken voor het schaatsen. 

Wil je hieraan meewerken, meer informatie en de mogelijkheid je aan te melden vind 

je hier. 

BSPR-commissie 

 

CLUB VAN 70 

We hebben al eerder melding gemaakt van de 

voorgenomen oprichting van de ‘Club van 70’. 

Inmiddels is dat ook gebeurd en zijn de eerste leden 

ingeschreven. We streven naar minimaal 70 

clubleden – IJCE-leden of niet-IJCE-leden – die met 

ingang van dit seizoen, het 70-ste van IJCE, € 70,- 

doneren ten behoeve van ons jeugdbeleid. Meer 

informatie vind je hier.  

Daarnaast zijn we bezig om een aantal bedrijven te 

interesseren om als sponsor bij te dragen aan een 

kledingfonds. Via nieuwsbrieven en de website 

houden we jullie op de hoogte van de vorderingen 

op dit gebied. 

okt 2016                     nummer 1 seizoen 2016-2017 

 

http://www.ijce.nl/www/doc/2016-2017/nieuwsbrief/nb01/nieuwsbrief1-5.pdf
http://www.ijce.nl/www/doc/2016-2017/nieuwsbrief/nb01/nieuwsbrief1-6.pdf
http://www.ijce.nl/www/doc/2016-2017/nieuwsbrief/nb01/nieuwsbrief1-1.pdf
http://www.ijce.nl/www/doc/2016-2017/nieuwsbrief/nb01/nieuwsbrief1-2.pdf


 

WEDSTRIJDRIJDEN VOOR DE JEUGD 

Voor de jeugdige schaatsers die aan wedstrijden willen meedoen, waaronder het Kleine 

BanenToernooi, heeft Lesley de Putter op een rijtje gezet welke KNSB-licenties 

daarvoor nodig zijn. Wedstrijdrijden voor de jeugd wordt 

door het bestuur van IJCE, de Technische Commissie 

en de pupillentrainers van harte aanbevolen.  

Meer informatie vinden jullie hier. 

WORDT HET EEN MASTJAAR VOOR IJCE? 

Onder de titel ’t Is weer voorbij die mooie zomer filosofeert onze vaste columnist Thijs 

van ’t natuurijs over de voorbije zomer. Niet alleen dat, hij kijkt ook vooruit en spoort 

ons allemaal aan tot het verorberen van … Als je wilt weten van wat en vooral 

waarom, lees dan hier verder. 

  

EINDHOVEN MARATHON 

De zondag voor de ijsbaan openging hebben we met veertien man/vrouw sterk als 

vrijwilliger geholpen bij de Marathon Eindhoven. De organisatie van de marathon heeft 

als tegenprestatie onze clubkas wat gespekt. Daar was de penningmeester blij mee, 

want het aantal leden waarop de begroting gebaseerd is, hebben we nog niet gehaald 

en alle beetjes helpen. 

Marianne Vincken 

 

WEDSTRIJDEN SCHAATSEN OP DE 400-METERBAAN 

De wedstrijdcommissie wil de trainingswedstrijden die het gewest Noord-Bra-

bant/Limburg organiseert op de zaterdag- en zondagavond onder de aandacht 

brengen van IJCE-leden die daaraan mee willen doen. Kijk hier voor meer informatie. 

Verder blijft de wedstrijdcommissie op zoek naar versterking. Dus lijkt het je leuk om te 

helpen bij de gang van zaken rondom wedstrijden, meld je dan aan bij 

wedstrijdcommissie@ijce.nl. Naast bovengenoemde trainingswedstrijden zijn dat ook 

onze clubkampioenschappen (dit seizoen op 4 en 5 februari 2017) en inter-

clubwedstrijden. 

Irma Timmermans, wedstrijdcommissie   
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SLIJPCURSUS VOOR DE JEUGD 

Op 5 november om 9.45 zal er in de Ab Capponzaal van het IJssportcentrum een 

slijpcursus voor de jeugd gegeven worden. 

 

WINTERSHORTTRACK TOCH VOOR BEGINNERS ÉN GEVORDERDEN 

Hoewel er eigenlijk onvoldoende deelnemers zijn bij de wintershorttrack zal het 

bestuur van IJCE dit jaar toch twee uur shorttrackijs huren. De reden daarvoor is dat 

het niveau- en leeftijdsverschil tussen de huidige deelnemers te groot is. De financiële 

dekking voor dit extra uur daarvoor is mogelijk geworden door de gulle giften van 

enige enthousiaste trainers/leden. Met ingang van 12 november aanstaande tot einde 

van het winterseizoen op 12 maart 2017 kan er 

geshorttracked worden van 9.30 tot 11.45 uur. 

Nieuwe aanmeldingen zijn echter hard nodig om 

tot een volledige dekking van deze 

schaatsactiviteit te komen. Daarom organiseert 

IJCE in november en december een shorttrack 

clinic voor potentiele nieuwe deelnemers, jeugd 

én senioren. Houdt de website in de gaten voor 

de data. 

Ad den Otter, bestuurslid technische zaken  

 

RTC ZUID GEACCREDITEERD DOOR DE KNSB 

Donderdag 13 oktober heeft de KNSB het Regionaal Talenten Centrum Zuid ge-

accrediteerd als zijnde het vijfde RTC langebaanschaatsen in Nederland. RTC Zuid is 

uniek in opzet in vergelijk met de andere RTC’s, door de sterke verbinding en samen-

werking met het CTO Eindhoven, het Gewest KNSB Zuid en de drie Brabantse steden 

Breda, Eindhoven en Tilburg met hun ijsbanen en exploitanten.  

Het Gewest KNSB Zuid richt zich daarbij op de breedtesport waarin de baanselectie 

van Eindhoven een belangrijke kraamkamer is voor het RTC zuid. IJssportcentrum 

Eindhoven zorgt voor ijs dicht bij huis van de jeugdige schaatstalenten uit dit deel van 

de provincie. Dat levert optimale ontplooiingskansen voor hen om naar de schaatstop 

door te breken. Op dit moment zijn er acht jeugdige wedstrijdrijders van IJCE 

opgenomen in de baanselectie Eindhoven. Wij wensen hen veel plezier en succes met 

het wedstrijdschaatsen en hopen dat ze de weg naar de top weten te vinden. 

 Ad den Otter, bestuurslid technische zaken 
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Het bestuur van IJCE nodigt iedereen uit op 28 november na het tweede ijsuur in 

’t Schaetshuijs voor een bescheiden feestje ter gelegenheid van het 70-jarig 

bestaan van IJCE. Thijs van ’t natuurijs zal bij dit heuglijke feit stilstaan. 
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AFMELDEN 

De deadline voor Nieuwsbrief nummer 2 van seizoen 2016-2017 is 5 november 2016.  

Input kan gestuurd worden naar nieuwsbrief@ijce.nl 
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