
 

 

 

 

LAATSTE NIEUWSBRIEF WINTERSEIZOEN 2016-2017 

Het winterseizoen zit er op. Op zondag 12 maart is weer fel gestreden om de Luc 

Prinsentrofee en de Ab Hagendoorntrofee. Maandag 20 maart hebben trainers en 

vrijwilligers de jaarlijkse vrijwilligersavond bezocht. Nancy Dankers heeft daar een 

leuke presentatie gegeven over het schaatsen voor visueel gehandicapten.  

 

We kijken vooruit naar de zomeractiviteiten 

van IJCE. De shorttracktrainingen zijn 

inmiddels begonnen en de animo is groter dan 

vorig jaar, een mooie ontwikkeling. Noteer 

vrijdagavond 12 mei in je agenda en kom 

kijken naar de internationale 

shorttrackrelaywedstrijd in Eindhoven. IJCE 

organiseert dit evenement samen met 

Shorttrack Brabant en het gewest. De skeelertraining op sportcomplex ‘Op Noord’ 

begint op zaterdag 8 april. Ook daar lijkt al veel animo voor te zijn.  

 

Zondag 9 april organiseert ‘Op Noord’ zijn jaarlijkse open dag. Als IJCE zijn we 

daar prominent aanwezig met ons inline-programma en presenteren we onze 

vereniging in de volle breedte. Tot slot, de bostrainingen beginnen op 

maandagavond 10 april.  

 

Onze jeugdige wedstrijdschaatsers hebben dit seizoen her en der mooie resultaten 

geboekt. De meesten hebben hun pr’s verbeterd. Goed gedaan allemaal. Coaches 

bedankt voor jullie bijdrage! 

 

Algemene ledenvergadering 

Intussen bereidt het bestuur met hulp van enkele meedenkende leden de Algemene 

Ledenvergadering van maandag 8 mei voor. In de vorige nieuwsbrief heb ik al wat 

verteld over het voornemen om een extra ijsuur langebaan te gaan huren. De 

kosten van zo’n extra ijsuur denken we te dekken uit een contributieverhoging. Een 

lastige afweging is: op welke dag en tijdstip kan dit extra uur het beste worden 

ingeroosterd. De eerste geluiden die ik hierover heb opgevangen maken duidelijk 

dat er weinig animo is om zaterdag in alle vroegte te komen schaatsen. Wanneer 

dan wel? Op de ledenvergadering zullen we met een concreet voorstel komen. Kom 

dus op 8 mei en laat je mening horen.  
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KNSB GEWEST ZUID 

Het gewestbestuur van de KNSB kampt op korte termijn met diverse vacatures. Zo 

is het gewest dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter, secretaris en de tweede 

penningmeester; een alarmerend lijstje. Als grootste ijsvereniging in het gewest zou 

het ons sieren als we kunnen bijdragen aan een oplossing. Heb je belangstelling of 

ken je iemand die hier belangstelling voor heeft, laat het mij weten.  

En dan tot slot de helm! Het aantal helmdragers is dit seizoen enorm toegenomen, 

bravo! Maar volgend seizoen moet het nog beter gaan. Houd er rekening mee dat 

bij diverse evenementen van IJCE de helm verplicht kan gaan worden. Dus … 

volgend jaar allemaal mét helm zou ik zeggen!  

 

Ik wens iedereen een sportieve zomer en zorg ervoor dat je in het najaar weer in 

goede conditie bent om – met de helm op – het ijs op te gaan. Je weet, schaatsen 

kan altijd beter! 

Willem Maris, voorzitter 

 

KOM SKEELEREN / INLINE SKATEN TIJDENS DE IJCE-CLINICS  

Op zondag 9 april houdt Op Noord een open dag. Op de 400-me-

terwielerbaan van Op Noord vinden ’s zomers de IJCE-skeeler-

trainingen plaats. We zijn dan ook goed vertegenwoordigd op die 

dag. Elke 20 minuten wordt er een skeelerclinic gehouden. Er zijn 

skates en skeelers beschikbaar als je ze zelf niet hebt. We hopen 

velen van jullie daar te zien en breng vooral vrienden en beken-

den mee. Het is een uitgelezen gelegenheid om kennis te maken 

met alles wat IJCE te bieden heeft. Meer informatie vind je hier.  

Ad den Otter, technische zaken 

 

JAN GROOT-BOKAAL VOOR NANCY EN 

JAN DANKERS  

Op 20 maart werd tijdens de jaarlijkse 

vrijwilligersavond de Jan Groot-bokaal 

uitgereikt aan Nancy en Jan Dankers. Zij 

organiseren al jaren elke maand het schaatsen 

voor visueel gehandicapten en het bestuur 

wilde hen daarvoor in het zonnetje zetten. 

Meer informatie vind je hier. 

 

 

 

 Noteer vast in je agenda: maandagavond 8 mei 19.30 vindt in het Gildehuis, 

Boutenslaan 159A in Eindhoven de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats.  

 

VOOR DE AGENDA 

http://www.ijce.nl/www/doc/2016-2017/nieuwsbrief/nb010/nieuwsbrief10-1.pdf
https://ijce.nl/web/content/jan-groot%E2%80%93bokaal-uitgereikt-aan-nancy-en-jan-dankers


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA! 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 1 mei sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl 

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

(advertentie) 
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