
 

 

 

 

RECENTE ACTIVITEITEN 

 

Basisscholen Prestatieritten 

Vrijdag 18 november werden de 46-ste BasisScholen PrestatieRitten (BSPR) 

verreden. Wat een enthousiasme en wat een deelname:1150 kinderen 

en hun ouders beleefden een fantastische middag. De kinderen die 

deze middag enthousiast geworden zijn voor de schaatssport moeten 

we hier nog uit vissen en nader laten kennismaken met onze 

vereniging. Complimenten ook aan alle 65 vrijwilligers van IJCE, 

speciaal aan het voorbereidend comité, de BSPR commissie. Een 

fotoverslag is binnenkort te vinden op www.ijce.nl onder 

‘actueel/fotoalbums’. 

 

Kleine Banen Toernooi 

Eén dag later was het Kleine Banen Toernooi. Ook hier veel enthousiaste kinderen 

en ouders. Ook dit evenement was prima georganiseerd. 

 

Beneluxcup shorttrack 

Weer een dag later was er de Beneluxcup shorttrack. Een mooi evenement met ca 

100 deelnemers. Mooie wedstrijden en prachtig om te zien wat die hele jonge 

kinderen al op het ijs kunnen leggen, tot hun vingers toe.  

 

Willem Maris, voorzitter 

 

 

BSPR COMMISSIE - VACATURE 

De BSPR commissie (BasisScholen PrestatieRitten) is op zoek naar uitbreiding. Het 

BSPR evenement wordt momenteel georganiseerd door slechts 3 mensen. Wie wil 

ons helpen o.a. met de organisatie van demonstraties en ondersteuning op gebied 

van sociale media? Reacties graag naar onderstaande commissieleden.  

 

De BSPR Commissie Riet Willems, Huub Ulrich, Peter Henning 
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MARATHONSCHAATSEN - REGIOTOP DAMES 

In de maanden december tot en met maart zijn er 6 regiotopwedstrijden in 

verschillende steden. Die van 7 januari vindt plaats in Eindhoven. Kijk hier voor 

meer informatie.  

 

FLEVONICE BIDDINGHUIZEN 

Ons volgende IJCE evenement staat alweer voor de 

deur en dat is een schaatstoertocht op zaterdag 10 

december bij FlevOnice in Biddinghuizen. Vervoer 

per luxe touringcar. Opgeven vóór 7 december. Meer 

informatie vind je hier. 

 

De IJCE Natuurijscommissie 

 

 

SINTERKLAAS 

Zaterdag 3 december zal Sint met zijn Pieten de jeugd van IJCE 

bezoeken op de 30 x 60 m buitenbaan. Na afloop zal hij via de 

400 m baan zijn zetel in de Ab Cappon-zaal opzoeken, alwaar 

de kinderen t/m 10 jaar creatief bezig kunnen zijn.  

Op maandag 5 december kunnen de trainingen normaal doorgaan. Stem dit af met 

je trainer. 

 

 

 

 

VAN DE VOORZITTER 

 

70-jarig bestaan 

In de vorige nieuwsbrieven 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 IJCE te vieren. In 

de vorige nieuwsbrief kondigde ik Thijs van het Natuurijs nog aan als onvolprezen 

tonproater. Jammer genoeg kan Dorus daar geen gehoor aan geven. Voor Dorus en 

ons geen reden om het feestje af te blazen. Kom dus maandag 28 november na het 

tweede schaatsuur naar het Schaetshuys.  
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Vacatures / vrijwilligers  

In de vorige nieuwsbrieven hebben we jullie gevraagd enkele vacatures in te vullen. 

Ledenwerving, sponsoring, juryleden, opmaker en wedstrijdcommissie vragen om 

beperkte versterking. Kijk nog eens hier en laat het me weten. We zijn blij met elke 

bijdrage! 

 

Ledenwerving 

Het is bij iedereen inmiddels wel bekend: ons ledenaantal moet omhoog!  

Het afgelopen voorjaar hebben diverse leden waardevolle suggesties gedaan om 

het ledental op te schroeven. Het komt nu aan op uitvoering van deze ideeën, 

‘handen uit de mouwen’ dus. Heb je tijd en vind je het de moeite waard, laat het me 

weten dan gaan we aan de slag. 

 

Shorttrack clinic 

Shorttrack clinic IJCE op 26 november om 10.30uur. Op 

deze plek kort nog aandacht voor deze unieke kans om 

ook te leren met je vingers over het ijs te gaan in de bocht. 

Doe mee, meld je aan en zorg dat je er om 10.15 uur bent. 

Kijk hier voor meer informatie. 

 

Willem Maris, voorzitter 
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De deadline voor Nieuwsbrief nummer 4 van seizoen 2016-2017 is 9 december 2016.  

Input kan gestuurd worden naar nieuwsbrief@ijce.nl 

 

 

(advertentie) 

 

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