
 

 

 

 

 

 

WOORDJE VAN ONZE VOORZITTER 

In de vorige nieuwsbrief stond het al: maandag 28 november vieren we na het tweede 

uur ons 70-jarig bestaan in het Schaetshuys. Een groot feest maken we daar niet van, 

maar we vinden het wel de moeite waard om dit als leden van IJCE te vieren. Thijs 

van het natuurijs gaat misschien graven in onze sportieve geschiedenis of juist vooruit 

kijken wat de wilde zwijnen te zeggen hebben over de komende winter? Kom dus 

maandag 28 november na het tweede schaatsuur naar het Schaetshuys. 

 

 

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’.  

De Club is er!! Er hebben zich inmiddels zeven 

deelnemers gemeld. Op de website onder ‘over IJCE’ 

lees je meer over deze club van weldoeners. We 

zullen in de nieuwsbrieven verslag blijven doen van 

de ontwikkeling van de “Club van 70”. 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. 
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http://ijce.nl/web/content/club-van-70


DE 8E SCHAATSNACHT VAN EINDHOVEN KOMT ER AAN! 
Er wordt alweer hard gewerkt aan het organiseren van de Schaatsnacht van 
Eindhoven, traditiegetrouw op 27 december (en de nacht van 28 december). Ook dit 
jaar belooft het weer een mooi evenement te worden en we hopen weer op een groot 
aantal deelnemers. 
Op onze website www.schaatsnachtvaneindhoven.nl is alle informatie over het 
evenement te vinden. Ook kan er via deze site ingeschreven worden. De inschrijving is 
al geopend. 
Nieuw dit jaar is de estafette 4 x 25 km. Een team van 4 personen schaatst samen 100 
km in estafettevorm. Ieder team krijgt 1 teamtransponder, die aan elkaar door moet 
worden gegeven. Tegelijkertijd krijgt ieder teamlid een persoonlijke transponder, 
waarmee zijn of haar eigen rondes geregistreerd worden. Een leuke uitdaging voor 
gezin, vriendengroep of collega’s. Meer info op www.schaatsnachtvaneindhoven.nl. 

Namens het organiserend comité van de Schaatsnacht van Eindhoven, 

Hans Jansen 

 

KLEDINGSPONSORS 

Architectenbureau Beusen uit Waalre en Van Hout Installatietechniek uit Sint 
Michielsgestel zullen al dit seizoen te zien zijn op de kleding van onze jeugdige rijders. 
Op zaterdag 19 november om 9.30 uur bij de jurytoren zal de kleding met de 
sponsoruitingen worden uitgedeeld aan de getalenteerde jeugdleden van onze 
vereniging. 

 

KENNISMAKING MET NIEUWE EXPLOITANT 

Op 3 november jl. hebben de besturen van de ijsverenigingen in een gezamenlijke 

bijeenkomst kennis gemaakt met Sportfondsen. Vanaf 1 januari a.s. is Sportfondsen 

de exploitant van het ijssportcentrum. De overdracht valt dus middenin het 

schaatsseizoen. Tot deze datum zijn de gemeente en Sportfondsen druk in de weer 

om de overdracht gladjes te laten verlopen. Het streven is dat we er als schaatsers dit 

seizoen zo weinig mogelijk van zullen merken. In de maanden daarna zal 

Sportfondsen samen met de verenigingen het volgende seizoen gaan voorbereiden en 

ook met plannen voor de zomermaanden komen. 

Willem Maris, voorzitter  

 
VACATURES / VRIJWILLIGERS 
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd enkele vacatures in te vullen. 
Ledenwerving, sponsoring, juryleden, opmaker en wedstrijdcommissie vragen om 
beperkte versterking. Kijk nog ’ns hier en laat het me weten. We zijn blij met elke 
bijdrage! 

Willem Maris, voorzitter  

 

KLEDINGSPONSORS 

Architectenbureau Beusen uit Waalre en Van Hout Installatietechniek uit  

Sint Michielsgestel zullen al dit seizoen te zien zijn op de kleding van onze jeugdige 

rijders. Op zaterdag 19 november om 9.30 uur bij de jurytoren zal de kleding met de 

sponsoruitingen worden uitgedeeld aan de getalenteerde jeugdleden van onze 

vereniging.  

 

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


BENELUXCUP SHORTTRACK 
Zondagochtend 20 november staat de binnenhal van 9 tot 13 uur helemaal in het 
teken van de Beneluxcup shorttrack! Deze wedstrijden zijn voor alle leeftijden.  

Afhankelijk van je leeftijd en niveau (tijden) word je in een divisie ingedeeld. 
Afhankelijk van je divisie rijdt je de afstanden 222 / 333 / 500 / 777 / 1000 m. 

De (jongste) beginners worden uiteraard in een aparte divisie ingedeeld: De kids klas.  
Iedereen kan meedoen!! Kom dus niet alleen kijken, maar doe gewoon mee. Kijk voor 
meer informatie op de website knsbzuid.nl/kalender.  
Shorttrack schaatsen zijn wel gewenst maar niet verplicht. Een helm en snijvaste 
handschoenen zijn natuurlijk wel verplicht. Veiligheid voorop.! 
De ervaren rijders hebben een volledig snijvast pak aan.  

Willem Maris, voorzitter 
 

(advertentie) 

 

 (advertentie) 
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 De deadline voor Nieuwsbrief nummer 3 van seizoen 2016-2017 is 19 november 2016.  

Input kan gestuurd worden naar nieuwsbrief@ijce.nl 

 

 

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

mailto:nieuwsbrief@ijce.nl
mailto:nieuwsbrief@ijce.nl?subject=Afmelden

