
 

 

 

 

ALWEER DIE HELM! 

Het gaat de goede kant op met het aantal helmdragers. Maar het gaat 

mij niet snel genoeg! Zo hebben we kort geleden weer een fikse 

valpartij met hoofdletsel gehad. En jawel, het slachtoffer droeg géén 

helm. Als … dan … valt niet te bewijzen, maar het is oh zo aannemelijk dat goede 

bescherming van je hoofd de kansen op hoofd- en/of hersenletsel aanzienlijk 

verkleint. Tot zo ver zijn de gevolgen voor je zelf. Maar denk ook eens aan die 

behulpzame en bereidwillige – en vaak deskundige – collega’s die meteen te hulp 

komen en die samen met het personeel zorgen voor een goede afhandeling. Niet 

echt een pretje natuurlijk. En denk ook eens aan de ‘opschudding’ die bij de andere 

schaatsers teweeg wordt gebracht. Heel terecht wordt de training bij een ongeval stil 

gelegd zolang dat nodig is. Natuurlijk, een val is altijd mogelijk, maar zorg er voor 

dat de gevolgen zo klein mogelijk zijn, niet alleen voor jezelf maar ook voor je 

clubgenoten. Een helm draagt daar zeker toe bij. Kom op, zet op die helm! 

Willem Maris, voorzitter 

 

 

PROTOCOL AFGELASTEN TRAINING IJCE 

Indien de weersomstandigheden (bijvoorbeeld het KNMI geeft code oranje af) 

daartoe aanleiding geven, kan een training worden afgelast. De beslissing tot 

afgelasting wordt genomen door de bestuursleden Technisch Zaken en Activiteiten. 

De afgelasting wordt zo spoedig mogelijk per mail aan alle leden meegedeeld en 

op de site van IJCE gemeld.  

Bij aanmelding van jeugdleden wordt soms het mailadres van het kind opgegeven. 

Naar dat mailadres wordt dan ook het bericht over de afgelasting van de training 

gestuurd. Bij twijfel dien je altijd de site te raadplegen. 

Het vrij schaatsen gaat altijd door. Bij afgelasting van een training kan er wel vrij 

worden geschaatst. 

Het blijft ieders eigen verantwoordelijkheid om al naargelang de 

weersomstandigheden wel of niet te gaan schaatsen. 

Nico Broers, secretaris 

 

VOOR DE AGENDA  

Maandag 6 maart Clubkampioenschap Marathon, zie website. De reguliere 

trainingen en het vrij schaatsen tijdens het tweede trainingsuur vervallen. 
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http://ijce.nl/web/node/62


SPI SKATE CHALLENGE ZIT ER OP 

Afgelopen 13, 18 en 20 februari hebben in totaal bijna 180 leden meegedaan aan 

één van de drie SPI-ritten onder zeer verschillende omstandigheden. Toch heeft 

88% van de deelnemers zijn of haar norm gehaald. De jongste deelnemer was 6, de 

oudste 76. Schaatsen kun je je hele leven! Voor nog meer wetenswaardigheden, 

klik hier. 

Willem Maris 

 

 

CLINIC 5 MAART 

Op zondag 5 maart wordt er weer een clinic gehouden voor mensen die met IJCE 

willen kennismaken. Graag brengen wij dat onder jullie aandacht. Dus heb je 

bekenden of familieleden die die belangstelling hebben om lid te worden van IJCE, 

spoor ze dan aan om te komen. Ze kunnen zich tot 2 maart opgeven per e-mail bij 

Rieky Bakermans ( riekybakermans11@gmail.com) onder vermelding van: 

-voornaam en achternaam 

-geboortedatum 

-adres en telefoonnummer. 

Als de clinic-deelnemers geen eigen schaatsen hebben, kunnen ze die huren bij 

Rono Sport op het IJssportcentrum. 

 

 

CLUB VAN 70 

Het ledenaantal van de Club van 70 staat inmiddels op 22. 

Jullie hebben onlangs bij aankomst op de ijsbaan een flyer 

in handen gedrukt gekregen waarin uitgelegd wordt wat 

het doel van de club van 70 is en hoe men lid kan worden. 

Wij wijzen er hier nogmaals op dat we niet alleen mikken 

op IJCE-leden. Iedereen – ook familie, vrienden, 

kennissen en zakelijke relaties – kan lid worden. Zegt het 

voort! Als er mensen zijn die extra flyers willen hebben om 

te verspreiden, er zijn er genoeg! Vraag het even bij de 

ingangscontroleurs. Ze geven je er graag een aantal mee. 

 

http://www.ijce.nl/www/doc/2016-2017/nieuwsbrief/nb08/nieuwsbrief8-1.pdf
mailto:riekybakermans11@gmail.com


DE KPN JUNIOR SCHAATSCLUB 

Ben jij een jonge schaatsfan tussen de 6-12 jaar? Schrijf je dan nu gratis in voor de 

KPN Junior Schaatsclub op www.schaatsen.nl/jeugd. Dan ontvang je niet alleen 

toffe schaatsnieuwtjes en vette acties maar ook de Nationale Junior Schaatsbon, 

waarmee je één keer gratis toegang hebt tot een kunstijsbaan naar keuze, 

bijvoorbeeld IJssportcentrum Eindhoven! Als extra cadeautje mag je komend 

schaatsseizoen gratis tickets aanvragen voor toptoernooien in Thialf. Wat het 

lidmaatschap nog meer inhoudt, lees je hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANPASSINGEN CONTRIBUTIESTRUCTUUR IJCE IN VOORBEREIDING 

Afgelopen jaar is er tijdens een bijeenkomst met verschillende leden gesproken over 

onder andere de contributiestructuur van IJCE. Als vervolg daarop heeft een groepje 

(Michel Koolen, Willem Maris, Ruud Vullers en Herman van Rijn) zich over de 

huidige structuur gebogen. Dit groepje heeft begin februari een herziening van de 

contributiestructuur voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur heeft het idee positief 

ontvangen. Het wordt verder uitgewerkt en op de Algemene Ledenvergadering, 8 

mei aanstaande, aan de leden voorgelegd. Meer informatie over het hoe en waarom 

vind je hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 20 maart wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden, zoals de laatste jaren 

gebruikelijk is in het Gildehuis aan de Boutenslaan in Eindhoven. Als u vrijwilliger 

bent wordt u in principe hiervoor uitgenodigd maar mocht er iets misgaan, dan bent 

u toch van harte welkom. Meer informatie is te verkrijgen bij Paula van der Kaaij 

(activiteiten@ijce.nl). 

VRIJWILLIGERSAVOND 20 MAART 

(advertentie) 

 

http://www.schaatsen.nl/jeugd
http://www.ijce.nl/www/doc/2016-2017/nieuwsbrief/nb08/nieuwsbrief8-2.pdf
http://www.ijce.nl/www/doc/2016-2017/nieuwsbrief/nb08/nieuwsbrief8-3.pdf
file:///D:/mijn%20documenten/vincken/Bestanden%20MARIANNE/marianne%20tekst/IJCE/seizoen%202016-2017/nieuwsbrieven/activiteiten@ijce.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA! 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 4 maart sturen 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

