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CLuBBLAD BAAnKRABBELs [verschijnt zes keer in het schaatsseizoen]

méér dan schaatsen!
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VAN DE BEsTuuRsTAfEL

Het is alweer 19 januari bij het schrijven van dit stukje maar het echte winterweer hebben we nog niet 
gehad en het ziet er ook nog niet naar uit dat het snel komt. Ik heb wel mooie beelden gezien op de 
TV in de afgelopen weken over de Elfstedentocht van 1997 ( de documentaire Zwart IJs) en over de 
opkomst van het fenomeen oranjesupporters in de tijd van Ard en Keessie maar ik zie toch echt lie-
ver zwart ijs met mijn eigen ogen. We mogen nog even hopen dat Thijs ook dit seizoen weer gelijk 
krijgt met zijn voorspellingen.
Eind december 2013 ontving het bestuur het droeve bericht over het plotseling overlijden van Herman 

 Marianne Vincken 

 Ad de
n Otte

r 

Beste lezers,
Voor u ligt alweer het vierde nummer van de Baankrabbels. Het ijsseizoen is alweer flink op 

weg naar het einde. Een aantal van de jaarlijkse activiteiten hebben we al achter de rug: de 

Nacht en de Nieuwjaarsrit. Daarvan treft u in dit nummer korte verslagen aan. Ook is er een 

enthousiast verslag geschreven door twee van onze jeugdleden over een wedstrijd van het Kleine-

Banen-Toernooi. Er is een nieuwe commissie voor toertochten gevormd, zoals u in dit nummer 

kunt lezen. Op natuurijs moeten we helaas nog steeds wachten, maar we geven de hoop nog 

niet op. Gelukkig hebben we ook op het kunstijs nog voldoende activiteiten gepland: binnenkort 

het SPI-rijden en de clubkampioenschappen. Nog wat later kunt u nog meedoen aan de 

clubkampioenschappen marathon. In dit nummer treft u verder de gebruikelijke rubrieken aan: de 

columns van Frouke en Thijs, het bericht van onze secretaris, een artikel over de vrijwilligerspas, 

we houden u op de hoogte van de bijscholing van onze trainers en een verslag van organisatoren
 en 

deelnemers aan de Schaatsnacht van Eindhoven. We wensen u veel leesplezier,

Mocht u kopij hebben of vragen, suggesties, 

ideeën voor de Public Relations  van IJCE 

aarzel dan niet om een bericht te sturen 

naar ons via dit emailadres: baankrabbels@

ijce.nl

De Baankrabbel-redactie

 Dick Bou
s 
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van Halen, oud-voorzitter van het Hoofdbestuur van IJCE. Ik verwijs graag 
naar het In Memoriam elders in deze Baankrabbels van de hand van Thom 
Langerwerf, ook oud-voorzitter van het Hoofdbestuur van IJCE en destijds 
de opvolger van Herman. Bij de crematie van Herman op 2 januari 2014 
waren bestuur en leden van IJCE goed vertegenwoordigd.
Het zachte winterweer vormt geen belemmering voor de vele activitei-
ten van IJCE op de ijsbaan. Ik ga ze hier niet allemaal noemen maar 
ik maak graag een uitzondering voor de Schaatsnacht van Eindhoven 
op 27 december 2013. Dat is weer een mooi evenement geworden. 
Hulde aan de organiserende commissie en de vele vrijwilligers! In de vorige 
nummers van de Baankrabbels kondigde ik meer informatie aan over de Vrijwilligerspas die onze 
vrijwilligers kunnen aanvragen. Inmiddels heb ik alle informatie ontvangen en de aanvraagprocedure 
‘getest’. Zie het artikel hierover elders in deze Baankrabbels.
De invoering van het nieuwe jeugdbeleid levert positieve geluiden op. Bij wezenlijke veranderingen 
ontstaan er onvermijdelijk wel eens praktische problemen en er rijzen ook vragen over de wenselijk-
heid van verdere structurele wijzigingen in de organisatie van IJCE. Het bestuur heeft daarom een 
brainstormsessie belegd met een aantal trainers die binnenkort gaat plaatsvinden. Een van de onder-
werpen zal bijvoorbeeld zijn het verplaatsen van het jeugdschaatsen naar de zaterdagavond omdat 
het schaatsen dan voor de jeugd beter is te combineren met een tweede sport. Bij andere sporten is 
deze ontwikkeling ook waar te nemen. Dit is dan nog maar één onderwerp van de agenda voor de 
brainstormsessie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Dat vervolg is er ook op de Algemene LedenVergadering (ALV). Wij doen dit met zijn allen voor jul-
lie: alle leden van IJCE. Het is dan ook van groot belang dat jullie je stem laten horen op het podium 
bij uitstek, de Algemene LedenVergadering, opdat met jullie meningen en wensen rekening kan wor-
den gehouden. Op de ALV worden ook de besluiten genomen die belangrijk zijn voor de toekomst 
van IJCE. Dit jaar vindt de ALV plaats op donderdag 24 april 2014 om 19.30 uur in het Gildehuis aan 
de Boutenslaan 159A in Eindhoven. Noteren in de agenda dus.
Jaarlijks verplichte bijscholing is bij een aantal beroepsgroepen al jaren geleden ingevoerd. Ook in de 
sport doet deze ‘Permanente Educatie’ zijn intrede. De KNSB heeft regels ingevoerd op grond waar-
van trainers met een licentie (vanaf een bepaald niveau is zo’n licentie verplicht) periodiek cursussen 
moeten volgen om hun licentie te behouden. IJCE juicht dat toe: hoe beter de trainers, des te aantrek-
kelijker is het om bij IJCE training te krijgen. In verband hiermee heeft IJCE op 12 januari 2014 een 
clinic georganiseerd voor de trainers die werd verzorgd door Frouke Oonk en Chris Witty. IJCE sti-
muleert ook het volgen van trainerscursussen, zowel voor beginnende als gevorderde en ervaren trai-
ners. IJCE neemt de kosten van de cursussen voor haar rekening waartegenover de trainer zich ver-
bindt om na het behalen van een (extra) diploma in ieder geval enkele jaren training te geven bij IJCE. 
Leden die een trainerscursus willen volgen: neem contact op met het bestuur.

Nico Broers, secretaris IJCE

 Nico Broer
s 
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Op advies van Martin Hers-
man werd ik meegeno-
men om de cameramen-
sen te assisteren en zag 

ik de Spelen van een heel andere kant. 
Ik had geen flauw benul van wat er alle-
maal nodig was om het langebaan-
schaatsen zo in beeld te brengen. Ik heb 
mijn ogen uitgekeken, een fantastische 
ervaring opgedaan en een droom is wer-
kelijkheid geworden.
Maar we zijn weer vier jaar verder! En dit 
keer blijf ik lekker thuis voor de buis.
Ik ga mijn hele werkschema erop afstem-
men, ik blijf thuis als er geschaatst wordt 
en ik wil door niemand gestoord wor-
den. Ik wil verassingen zien en winnaars 
met verhalen, en ik ga janken bij prach-
tige beelden van gouden medailles. Het 
maakt me niet uit wie er gaat winnen 
zolang de strijd maar mooi is en hard. 
Het speculeren is begonnen. Wie wordt 
de verassing van Sochi 2014? Wordt het 
weer goud voor Mark Tuitert, Shani Davis 
en Mo? Of gaan we verassingen krijgen 
met namen als Mantia of Yuskov. 

De spanning stijgt, de spelen komen eraan, ik kan niet 
wachten.
Als topsporter heb ik het helaas nooit gehaald … die 
verrekte Spelen. Maar gelukkig was daar in Vancouver 
2010 ineens de NOS die vroeg of ik mee wilde draaien 
achter de schermen.

HERE WE 
GOOOOOOOO SOCHI 

Column van Frouke Oonk
voormalig top-langebaanschaatster

Gaan de Mulders los en wordt het 1, 2, 3 
voor Nederland op de 10km? Gaan we kij-
ken naar weer een 36-er van Sang Wha 
Lee of wordt het Bexing Wang of Jing Yu. 
Wüst en Bowe op de 1500m of toch weer 
de Russinnen?
Kortom. Ik kan niet wachten. Ik ben in 
vorm en ik ga alles kijken!

 Winners
don’t 
wait
for
chances, 
they 
take
them

 Frouke
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Het trainerscafé van 18 januari ligt alweer achter ons. Bespro-
ken zijn onder andere de schaatsvaardigheidstesten die door 
de trainers op de kleine baan en op de 400m-baan afgenomen 
zijn en het feit dat de marathongroep nog steeds geen eigen 
trainer heeft. Ook de bijscholing is aan de orde geweest. Het 
trainerscafé van februari is verplaatst van 15 februari naar 
22 februari. Aanvang zoals gebruikelijk 10.00 uur in de Ab 
Capponzaal. Alle trainers zijn welkom zoals je weet. Aanmel-
den	is	niet	nodig	en	de	koffie	staat	klaar.	Er	is	geen	agenda,	
er komt geen verslag. Als er onderwerpen ter sprake komen 
die voor alle trainers van belang zijn dan worden die op de gebruikelijke 
manier onder de aandacht gebracht.    

Willem Maris

TRAInERsCAfÉ

 Willem Maris 

Wat een geweldige schaatsnacht

Voor de eerste keer ben ik aanwezig geweest bij de schaatsnacht van Eindhoven. Geweldig om 
te zien dat zoveel schaatsers de uitdaging aangaan om middenin de nacht zoveel kilometers te 
gaan rijden.
Ik kwam op de ijsbaan toen de toertochten al lang begonnen waren en veel schaatsers al aar-
dig wat rondes in de benen hadden. Even een paar rondjes met wat kinderen meegereden en 
om 21.00 uur bij het laatste startschot aanwezig geweest om vervolgens 2 “loze” rondes op kop 
te mogen rijden. Daarna mocht iedereen weer opnieuw los en heb ik een groepje kinderen opge-
zocht om de laatste rondes van de 25 km samen met hun te schaatsen. Merel, Hylke en Sacha 
hebben het super goed gedaan. Ze werden natuurlijk ook geweldig door het aanwezige publiek 
en fans in de laatste rondes aangemoedigd. Hopelijk zijn ze er volgens jaar weer bij en kan ik 
weer een paar rondjes met ze rijden.

Annamarie Thomas

DE 5DE  sChAATsnAChT VAn
EInDhOVEn| 
BELEVENISSEN VAN DEELNEMERS
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nog even de schaatsnacht

Als medeorganisator van de Schaatsnacht heb je een dualistische positie gedurende de avond: 
je wilt zelf ook mee schaatsen maar je bent ook vanaf 16.00 uur continu bezig met van alles en 
nog wat. Pas om ongeveer 22.00 uur kwam ik zelf aan schaatsen toe maar ook toen nog met de 
nodige onderbrekingen. uiteindelijk is het 82 km geworden en heb ik tot 3.00 uur geschaatst. Ik 
had nog wel even verder gewild maar omdat ik de nodige energie wilde overhouden voor de laat-
ste wankelende binnenkomers en daarna nog wilde helpen met opruimen, ben ik toen gestopt. 
En dan ben je pas om 6 uur thuis.

Onder andere de startschoten heb ik verzorgd. Het pistool van het IJssportcentrum ziet er indruk-
wekkend uit en de knal klinkt onder de overkapping geweldig. Iedereen wacht er in spanning op, 
maar eigenlijk stelt het niets voor; je kunt met de transponder op een willekeurig tijdstip begin-
nen. Na de dweil om 24.00 uur was er niemand op het ijs. Iedereen zat in De Doorloper, waar 
het een geweldig gezellige boel was. Toen heb ik, in overleg met Lisette Klerk, het startschot op 
afstand zomaar afgevuurd en iedereen stormde weer het ijs op. Dat waren veel meer mensen 
dan vorig jaar op dat moment.

Het ijs was zwaar door de hoge temperatuur en de condens afzetting, maar zeker niet slechter dan 
vorig jaar. Alles dankzij de goede verzorging van onze ijsmeesters. Toch waren er meer EHBO-
gevallen om een aantal verschillende en ongelukkige redenen. Laat in de nacht viel Piet Smits 
op zijn hoofd. Bart Wientjes (onze masseur) en Erik Zwaga (ijsmeester) waren er als EHBO’ers 
voor na twaalf uur snel bij. Ook ik heb me ermee bemoeid; ik kon me immers de reactie van de 
gevallenen, namelijk snel naar huis te willen na het bijkomen, herinneren van mijn eigen val twee 
maanden geleden. Het ziekenhuis heeft Piet de volgende ochtend netjes ontslagen.
Alles bij elkaar heeft het mij weer veel plezier gedaan om zoveel mensen zo geconcentreerd 
en betrokken de hele avond/nacht bezig gezien te hebben. Als zelfs de Weissensee toertoch-
ten moet afgelasten, dan schaatsen 
we maar 200 km op een 400m-baan. 
Hebt u het interview later op de avond 
gehoord van Ewald van Liempd (onze 
dj en speaker) met een deelnemer uit 
Leiden? Daar hadden ze zelfs een 
tocht van 200 km geschaatst op een 
200m-baan.

Evert Jan Broekers
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De Baankrabbel van Joppe
Ik begon na het startschot. Ik heb geschaatst en geschaatst. Af en toe een pauze waarin ik wat 
te eten kreeg en dan kon ik er weer helemaal tegen. Zo heb ik 100 km geschaatst. Daar ben ik 
trots op. Maar ik ben nog veel trotser op de vereniging. Want zonder IJCE was dit nooit gelukt. 
Zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik en vele anderen de nacht van Eindhoven hebben kunnen 
schaatsen. Ook was het heel motiverend dat je constant werd aangemoedigd door mensen aan 
de kant. Ik verheug me nu al op de volgende nacht van Eindhoven. Dit was mijn ‘baankrabbel’.

Joppe de Groen (12 jaar)

schaatsnacht van Eindhoven
Toen het lint weg gehaald werd, hoorden je de klappers al ver vooruit gaan. Doordat er nog pion-
nen op de baan waren, viel ik in mijn derde bocht. Zo snel ik viel, stond ik weer op en schaatste 
weer	vrolijk	door.	Helaas	was	er	geen	treintje	waar	ik	fijn	aan	kon	sluiten	en	mijn	vader	schaatste	
met het treintje mee. Het treintje kon je meer een trein noemen van een halve baan met een har-
monica-effect. Deze trein remde steeds net voor de bocht, waarna de bocht heel moeilijk te lopen 
was. De dweilmachine maakte het ijs weer mooi glad, waarna je weer een startschot te horen 
kreeg.	Met	het	gladde	ijs	en	meerdere	treintjes	was	het	prettiger	om	te	schaatsen	en	finishte	ik	
met 61,2 kilometer. Nadat ik van het ijs af was, genoot ik nog van een heerlijk warme chocolade-
melk. IJce-koud was het niet, maar wel super leuk!

Naomi Swagten (15 jaar)
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Terugblik op de schaatsnacht 2013

De 5de Schaatsnacht gaat bij mij de herinnering in als de best georganiseerde van de vijf. Ik heb 
aan vier ervan meegedaan en kan me de eerste keer in 2008 nog goed herinneren. Vooral een 
koude nacht met weinig sfeer en geen live muziek of dj. Het was de eerste keer en men had nog 
geen ervaring met de organisatie. Naar mijn belevening is elke nacht daarna steeds weer beter 
geworden, qua organisatie, met de transponders, de muziek, de dj, en de koek-en-zopie. Het ijs 
was dit jaar goed geprepareerd ook al gleed het niet zo goed door de hoge temperatuur. Met 
name de zuidbocht hield het veel beter uit dan in voorgaande jaren. Toen ontstond er een soort 
‘wak’ aan de binnenkant waar je omheen moest schaatsen dat tot menig valpartij leidde. Het eer-
ste uur sloot ik af met 68 rondjes en dat gaf veel stimulans om de 150km die ik gepland had ook, 
en op tijd, te voltooien. Helaas echter, na zo’n 110 rondes, een half uur na de tweede dweil moest 
ik plotseling uitwijken voor een schaatser die ineens van richting veranderde waardoor ik mijn 
linkerknie verrekte. Ik kon er niet meer op gaan zitten en moest van de baan om de knie rust te 
geven. Na een half uur opnieuw het ijs op maar na 20 rondes schaatsen begon de knie zodanig 
op te spelen dat ik de poging om de 150km te schaatsen gestaakt heb. Jammer, maar de herin-
nering aan deze vijfde Nacht is toch goed gebleven ondanks deze teleurstelling. Er was een goe-
de sfeer, en het was leuk om mee te doen in de bonte mengeling van schaatsers, jong en oud. 
Annamarie Thomas gaf de schaatsnacht duidelijk extra kleur met het startschot en haar sponta-
niteit met name in de rondes die ze na het startschot schaatste, en langskomende rijders waaron-
der veel kinderen stimuleerde. De IJCE-vrijwilligers deden hun best om te helpen en moedigden 
de vele schaatsers aan. Nu op naar de zesde Schaatsnacht en dan hoop ik wel de volle 150km 
of meer te kunnen schaatsen!

Ad den Otter
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OVER DEZE ‘BARRE’ WInTER 
Onder voorjaarsomstandigheden werd op 27 december 
2013 de nacht van Eindhoven verreden. De wind en de te 
hoge temperaturen zorgden ervoor dat er echt een per-
fecte ijsvloer lag. En weer was er een groep vrouwen van 
onze vereniging die gewoon voor de langste afstand ging. 
En hoe! 

Jolanda Wiepking ging in de beginfase onderuit en viel lelijk 
op haar kinnetje. Een plas bloed kleurde gedurende een uur 
het ijs. Dramatiek hoort erbij. Een geheel met verband omwikkeld hoofd gaf even de 
indruk dat Sinterklaas nog niet vertrokken was. Gelukkig was ze niet op haar mondje gevallen. Want 
na	500	ronden	wist	ze	nog	gewoon	te	vertellen	dat	ze	ineen	flow	zat	en	dat	de	natte	oogjes	niet	kwa-
men van de hooikoorts die als gevolg van de vroege lente al de kop opstak. Michelle van Sonsbeek en 
Mijke Breukels stonden weer garant voor 500 probleemloze ronden. Dit jaar voegde zich een nieuwe 
dame bij deze sterke vrouwengroep: Petra Andriessen. Het kopwerk niet schuwend werd er menig-
maal gezucht en gesteund achter haar rug. Dames: Ook was Thijs onder de indruk van de organisa-
tie. Transponders die niet liegen en overal beeldschermen die aangaven hoeveel ronden er precies 
waren afgelegd. Het werkte allemaal perfect. En muziek van alle soorten. En zelfs ook nog wat humor 
langs de baan. Een deelnemer die Spruijt heet, reed in een echt spruitjespak. 
Maar er waren ook nog wat echt ongelukkigen.
Zo had Huub ulrich tijdens de eerste dweil naast Annemarie Thomas gezeten. Ze had hem verteld dat 
ze het geweldig vond dat zo’n oude man nog zo fantastisch kon schaatsen. Met zijn hoofd in de wol-
ken stapte hij weer het ijs op met … zijn schaatsbeschermers nog aan. Gevolg: al weken uit de roula-
tie. Ja Huub. Schaatsbeschermers: blessureveroorzaker nummer 1 bij de ijsbaan.

VERZOEK VAn DE sChAATsnAChT COMMIssIE

8 april 2014 is een belangrijke datum, ook voor de organisatie van de Schaatsnacht. Waarom? Dan 
vervalt voor eens en altijd de ondersteuning voor Windows XP. Voor velen onder ons de reden om de 
oude PC de deur uit te doen en een nieuwe te kopen. Mocht u dat inderdaad van plan zijn, dan zijn 
wij (de Schaatsnacht-commissie) graag bereid om deze afgedankte PC’s over te nemen en een nieu-
we bestemming te geven. We zijn voor volgend jaar namelijk dringend op zoek naar PC’s om tijdens 
de schaatsnacht de tussenstanden op de schermen naast de 400m baan te laten zien. Daar zijn zelfs 
oude beestjes zeer geschikt voor. Dus als u van uw oude PC af wil en er niks meer mee van plan bent, 
laat het ons weten via info@schaatsnachtvaneindhoven.nl; we komen ze graag ophalen. Overigens 
geldt hetzelfde voor overbodige schermen (minimaal 17 inch), toetsenborden en muizen.

Ruud Vullers
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Een ander lid die historie had willen schrijven was Luut Hooijveld. Hoewel bij de organisatie van de 
Nacht betrokken is Luut in gedachten steeds bij het SPI-rijden. Hij wil het unieke record van Toon Pee-
ters, die 35 maal goud reed, gaan aanvallen. De teller van Luut staat inmiddels op 33. Niets leek zijn 
inhaalrace in de weg te staan. Maar het liep niet zoals gedacht. Later blijkt dat hij door een ernstige 
ziekte is getroffen is en dat een stevige medische ingreep noodzakelijk is. Luut zal zijn aanval moe-
ten uitstellen tot volgend jaar. 
Nog meer minder goed nieuws. Tante Wil Wagemakers, al zo’n 40 jaar dienstverlenend binnen de club 
bezig, heeft ook tijdens De Nacht tot in de kleine uurtjes haar taken volbracht. Gewoon overal inzet-
baar. Toch denk ik dat ze dit een beetje heeft moeten bekopen. De longen wilden nadien niet meer 
echt meewerken. Gevolg: een weekje in het ziekenhuis en even rustig aan doen. Maar wel binnen-
kort gewoon weer op de baan te vinden.

Het is ondertussen half januari en de temperatuur is in feite nog niet onder nul geweest. Bij mij in de 
tuin zong de merel al voor de kerst en de toverhazelaar bloeide al volop. De mezen zijn de nestkast 
al aan het bestuderen en de heggemus zit al weer weken hoog in een topje van een struik zijn voor-
jaarsliedje te verkondigen. Alleen de Winterkoning roert zich nog niet. De wind blijft strak in de zuide-
lijke hoek zitten. Als klap op de vuurpijl trok tijdens de Nieuwjaarsrit al een grote groep kolganzen – 
een	soort	die	in	het	hoge	Noorden	thuishoort	en	die	in	de	lage	landen	overwintert		̶		over	de	ijsbaan.	
De groep was duidelijk alweer op terugreis naar het noorden. Terwijl dit pas eind februari het geval 
moet zijn. Niets wijst er dus op dat er nog een echte winter aankomt.
In woord en gebaar heb ik echter de ganzen duidelijk gemaakt dat ze zich vergisten. Roepend en 
zwaaiend heb ik ze laten weten dat ze te vroeg zijn. En dan gebeurt toch het onwaarschijnlijke. Vlie-
gend over de ijsbaan zien ze dat er in Nederland volop geschaatst wordt. Ze worden onzeker. De lei-
der verandert van koers en na een ronde langs de ijsbaan wordt de koers weer verlegd naar het zui-
den. Ze zien dus echt in dat ze te vroeg zijn. Je zou dus ook kunnen zeggen dat ik het schaatsseizoen 
voor de ijsclub voorlopig heb gered. 
Nog een belangrijk element is dat de sloten zich goed gevuld hebben. En dan denk toch altijd weer 
aan de weerspreuk: Staan de sloten in januari vol water, dan komt de winter gewoon wat later. 
En water staat er inmiddels overal genoeg. Dat ijs komt dus nog.

We hoeven ondertussen niet stil te zitten. Er staan weer een aantal prachtige evenementen op de 
kalender. De clubkampioenschappen langebaan waar iedereen aan mee kan doen. En uiteraard het 
echte IJCE-evenement bij uitstek: het SPI-rijden. Maar het mooiste bewaren we tot eind februari. Nog 
niet eerder in de kalender opgenomen de clubkampioenschappen marathon. Op maandag 24 febru-
ari is het zover. En het is niet uitgesloten dat we dan nog volop in het ijs zitten. 

Groet,
Thijs (van het natuurijs)
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hERMAn VAn hALEn 
OuD-VOORZITTER IJCE, OVERLEDEN

Juist voor Kerstmis 2013 bereikte ons het bericht van 
het plotselinge overlijden van herman van halen. 
Tijdens een wintersportvakantie werd hij op de 
sneeuwpiste getroffen door een hartstilstand. 
herman was voorzitter van onze vereniging van 1992 
tot 1999. 
IJCE kende in die tijd de zogenaamde vier-afdelingen-
structuur; kunstrijden (Kids on Ice), ijsdansen, toer 
en jeugd(T&J) en hardrijden waren de afzonderlijke 
afdelingen onder supervisie van het hoofdbestuur. 
In die periode had de vereniging meer dan 1400 leden. 
Tijdens het voorzitterschap van herman is op uit-
bundige wijze het 50-jarig bestaan van IJCE gevierd 

(november 1996).

herman was regelmatig op de baan te vinden; op maandagavond steevast aanwezig 
in zijn IJCE-outfit om actief te trainen voor het SPI-gebeuren. Tijdens de baanuren 
van het schaatscentrum op zondagochtend begeleidde hij zijn kleinkinderen. herman 
was vele jaren actief in de atletiek en was een fervent wintersporter en motorrijder.
Coördineren en bemiddelen waren kwaliteiten die in zijn bestuursperiode goed van 
pas kwamen. In relatie tot het gewest Brabant-Limburg en de bestaande selectie-
ploegen was veel aandacht nodig om allerlei zaken goed op elkaar af te stemmen en 
de eenheid te bewaren.

Zijn drukke professionele werkzaamheden als ontwikkelaar, adviseur en opleider in 
de ICT-wereld concurreerden soms met de tijd die nodig was voor IJCE. herman wist 
dat in goede banen te leiden.
Enthousiasme, betrokkenheid en naar oplossingen zoeken waren kenmerkend voor 
hem. na zijn bestuursperiode bleef hij het wel en wee van IJCE volgen en was ook 
nog enkele malen lid van de kascommissie.
herman is 68 jaar geworden. IJCE is hem veel dank verschuldigd. 
  

Thom Langerwerf
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VRIJWILLIGERsPAS
Deze pas wordt uitgegeven door Vrijwilligerspunt Eindhoven. Dat is een door de gemeente 
Eindhoven opgezette organisatie voor vrijwilligers. De pas gratis is verkrijgbaar voor onder 
meer de vrijwilligers van Eindhovense sportverenigingen en dus ook voor alle vrijwilligers 
van IJCE (ook als zij niet in Eindhoven wonen).

Wat kun je ermee? Met je vrijwilligerspas sta je geregistreerd als vrijwilliger/kanjer (elke vrijwilliger 
is een ‘kanjer’) en heb je via een wachtwoord toegang tot de site www.jijbenteenkanjer.nl. Die site 
is	een	platform	voor	vrijwilligers	met	interessante	informatie	en	mogelijkheden	voor	flinke	kortin-
gen. Ik heb daar echter nog geen onderzoek naar gedaan. De geregistreerde vrijwilligers ontvan-
gen onregelmatig last-minute aanbiedingen voor voorstellingen in het Parktheater in Eindhoven ( in 
november jongstleden betrof dit een voorstelling met Ellen ten Damme en op 5 januari jongstleden 
de musical Alice in Wonderland opgevoerd door jongeren van de stichting Theaterplan).
In november 2013 ontving ik bij mijn toen aangevraagde pas ook een waardebon voor een passe-
partout voor het IJssportcentrum, zwembad de Tongelreep en het Ottenbad ter waarde van 55 euro. 
Met zo’n passe-partout hoef je tijdens de publieksuren maar €2 per bezoek bij te betalen. Die pas-
se-partout was voor het kalenderjaar 2013 maar medio december jl kreeg ik een mailtje van Vrij-
willigerspunt met de mededeling dat de houders van een vrijwilligerspas een waardebon voor zo’n 
passe-partout voor 2014 konden ophalen op het kantoor van Vrijwilligerspunt. Hoe dat voor 2015 
zal gaan, is nu nog niet bekend. Maar voor de vrijwilligers van IJCE die ook regelmatig schaatsen 
tijdens de publieksuren of die regelmatig een van de genoemde zwembaden bezoeken, is het aan-
vragen	van	de	vrijwilligerspas	sowieso	financieel	aantrekkelijk	door	die	waardebon	voor	een	pas-
se-partout voor 2014.

Hoe vraag je de vrijwilligerspas aan? Dat kan iedere vrijwilliger van IJCE digitaal doen via www.
vrijwilligerspunt.nl waar je de Kanjerclub vindt en klikt op ‘aanmelden’ voor je registratie als vrijwil-
liger. Dan komt er een formulier op je scherm dat dient te worden ingevuld. Bij ‘organisatie’ vul je 
IJCE in en bij ‘contactpersoon organisatie’ vul je mijn mailadres secretaris@ijce.nl in. Bij mij wordt 
dan gecheckt of de aanvrager vrijwilliger bij IJCE is. Binnen vier weken na je aanvraag ontvang je 
je vrijwilligerspas per post met daarbij de waardebon voor een passe-partout.
Het verzilveren van de waardebon kun je doen bij de kassa van het IJssportcentrum of een van 
de genoemde zwembaden MAAR dan dien je niet alleen je vrijwilligerspas mee te brengen maar 
ook een stadspas van de gemeente Eindhoven. Op die stadspas wordt namelijk je passe-partout 
geactiveerd. Eindhovense vrijwilligers die nog geen stadspas hebben, kunnen die de eerste keer 
gratis aanvragen bij de gemeente via www.eindhoven.nl. Met de zoekterm ‘stadspas’ wijst zich dat 
vanzelf. Ook de vrijwilligers die niet in Eindhoven wonen, kunnen zo’n stadspas digitaal aanvragen 
bij de gemeente Eindhoven maar die kost € 5. Binnen een à twee weken na aanvraag en betaling 
(door de niet-Eindhovenaren) ontvang je de stadspas per post met instructie hoe de pas klaar te 
maken voor gebruik. 
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Met z’n zessen vertrokken we op 7 december 2013 om 09.30 
uur van de ijsbaan in Eindhoven, op weg naar Grefrath. Na 
drie kwartier kwamen we aan op de ijsbaan in Grefrath. We 
trokken onze schaatsen aan en gingen de baan op om in 
te rijden. Om 11.00 uur begon de wedstrijd. We reden de 
300 en 500 meter en een gezamenlijke teamestafette.
Ik	vind	zelf	de	baan	in	Grefrath	fijner	dan	die	bij	ons,	want	
het is echt werkijs en dan krijg je ook de neigingom har-
der te rijden en dan rijd je vaker een PR (persoonlijk 
record). Het is een buitenbaan, dat maakt het zo gezel-
lig en je hebt veel frisse lucht.
Toen de wedstrijd afgelopen was, gingen we richting de kantine en aten we wat lekkers. Vervolgens 
was de prijsuitreiking. Als team werden we laatste. Dat is jammer, maar begrijpelijk. Helaas hadden 
we geen volledig team team (dat eigenlijk bestaat uit vier jongens en vier meisjes, pupillen A t/m D), 
omdat we twee jongens tekort kwamen. Daardoor moesten de twee langzaamste twee rondjes in 
plaats van één rijden in de teamestafette. Hopelijk hebben we volgend jaar wel een volledig team.

Dat was het einde van een super leuke dag in Grefrath!!!!!
Claire en Shirley

FÖRDERKREISPOKAL IN GREFRATH

Dat betreft met name het aanbrengen van een pasfoto. Zonder foto is de stadspas niet geldig. Het 
kost even wat moeite maar dan heb je ook wat! De stadspas is uiteraard voor meerdere doeleinden 
te gebruiken zoals Stadspasparkeren in Eindhoven. Bij het IJssportcentrum is dat gelukkig niet aan 
de orde. Voor meer info over stadspasparkeren verwijs ik naar www.stadspasparkeren.nl .

Nico Broers, secretaris

Viktor  
3

Shirley  
4

Bruno  
11

Claire  
3

Yvette  
11

Janine  
11

uITSLAG
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Op maandag 24 februari a.s. worden weer de jaarlijkse clubkampioenschappen 
marathonschaatsen van de ijsclub Eindhoven gehouden. 
Ieder lid van de IJsclub Eindhoven mag en kan meedoen. 
We rijden steeds in twee groepen tegelijk op de baan, die in het midden gescheiden wordt. 
Hieronder het schema van de wedstrijden.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
IJCE MARATHON 2014

Deelname is gratis en opgeven doe je op de avond. Dit kan tot vijf minuten vóór het begin van de 
wedstrijd in de jurytoren. (Bijvoorbeeld: meisjes tot en met 15 jaar kunnen zich opgeven tot 18.45 
uur en de jongens tot en met 15 jaar tot 19.10 uur.)
Na	afloop	is	er	na	21.45	uur	nog	gewoon	schaatsen.

Let op de juiste aanvangstijden.
Meedoen is nog belangrijker dan winnen.

Prijzen: groep A - B – C – D – E - F –G - H: 3 medailles per groep.
IJCE … de coolste uitdaging !

De marathoncommissie

Starttijd Groep Leeftijd aantal ronden

18.50 u. H-meisjes t/m 12 jr 7 ronden binnenbaan

G-meisjes 13 t/m 15 jr 10 ronden buitenbaan

19.15 u. F-jongens
E-jongens 

t/m 12 jr
13 t/m 15 jr

10 ronden binnenbaan
15 ronden buitenbaan

Prijsuitreiking jongens en meisjes Dweilen

19.45 u. D-mannen 55 jr. en ouder 35ronden binnenbaan

B-vrouwen 16 jr. en ouder 25 ronden buitenbaan

20.30 u C-mannen
A-mannen

40 t/m 54 jr
16 t/m 39 jr

40 ronden buitenbaan*
50 ronden binnenbaan*

Prijsuitreiking om 21.30 uur Mannen en vrouwen *wijziging 
 voorbehouden
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IJCE promoot graag de elfde Wintertriathlon Groningen 
die plaatsvindt op zondag 9 maart 2014. het bestuur van 
de stichting Wintertriathlon Groningen heeft aan IJCE 
hierover het volgende bericht gestuurd. 

Het jaar 2013 is ten einde, 2014 is begonnen de dagen wor-
den korter, de koude treedt langzaam in. Menigeen heeft de 
schaatsen alweer ondergebonden als voorbereiding op kou-
de Hollandse tochten die hopelijk weer komen gaan. Lange, 
koude	loop-,	schaats-	en	fietskilometers	worden	gemaakt	om	
sterk aan het nieuwe seizoen te beginnen. 
Om in al deze donkere dagen en koude eenzame trainings-
uren een lichtpuntje te bieden, organiseren wij de Winter-
triathlon Groningen. We hopen dat vele sporters dit unieke 
Noordelijke evenement opzoeken om te strijden tegen de 
elementen. Individueel of in teams kan de uitdaging worden 
aangegaan op de sprint en kwart wintertriathlon. 
Het evenement wordt georganiseerd in en om sportcentrum Kardinge in Groningen. 
De inschrijving is op 9 december geopend zie onze site: www.wintertriathlongroningen.nl. 
Tot ziens op 9 maart in Groningen! 

Sportieve groeten namens het bestuur van de stichting Wintertriathlon Groningen
Ad den Otter

WInTERTRIAThLOn GRONINGEN

nIEuWE IJCE TOERTOCHT COMMIssIE
Sinds kort is er een nieuwe samenstelling van de IJCE-toertochtcommissie gevormd. Gonnie van de 
Moosdijk, Michelle van Sonsbeeck en Jos van Vliet hebben elkaar gevonden als (deels nieuwe) natuur-
ijscommissie en gaan zich voorbereiden op de (hopelijk) komende vorstperiode. Maar ook de orga-
nisatie van een toertocht naar het kunstijsparcours bij Biddinghuizen, Flevoland is mogelijk. Gonnie 
draaide al een paar jaar mee in de commissie en gaat haar kennis en draaiboeken delen met Michel-
le en Jos. Door deze commissie is het wegvallen van Luut Hooijveld vanwege ziekte opgevangen. 
We hopen op veel natuurijs zodat de commissie mooie tochten kan organiseren voor de IJCE-leden. 
We wensen ze veel succes toe.

De Baankrabbelsredactie



18     |      Baankrabbels 4

Zaterdag 14 dec. jongstleden zijn wij, een groepje schaatsers van ‘de Toer’ naar Biddinghui-
zen geweest om daar mee te doen met de 1e Weissensee schaatstoertocht.

Vanwege de onzekere weersverwachtingen hebben we pas enkele dagen van te voren besloten deel 
te gaan nemen. Toen het er naar uitzag dat het weer die dag redelijk goed zou worden, zijn we met 
negen mensen van IJCE naar Biddinghuizen gereden. Om 7.30 uur verzamelden we bij de ijsbaan in 
Eindhoven. Omstreeks 9.30 uur kwamen we aan bij Flevonice. Na ons voorbereid te hebben op een 
lange tocht, zijn we rond 10.00 uur van start gegaan. Flevonice is 2 jaar geleden failliet gegaan, maar 
gelukkig voor ons, is er een doorstart gemaakt. De baan is alleen geen 5 km lang meer, maar slechts 
3 km. Voor ons was dat geen probleem. We schaatsten gewoon vijf rondjes van 3 km voor we de eer-
ste stempels in ontvangst namen. Ons voornemen was 100km te gaan schaatsen. Het weer was uit-
stekend, wel lag er hier en daar (regen)water op het ijs. Dus vallen was geen optie. Gelukkig zaten er 
nauwelijks scheuren in het ijs.

Omdat wij als toerschaatsers weten hoe we 100km moeten schaatsen, vormden we een treintje en 
wisselden de kop na ieder rondje af. Op die manier was het voor iedereen goed te doen.
Na iedere vijfde ronde lieten wij onze stempels bijzetten en pauzeerden even om iets te eten en te 
drinken. Deze methode hielden wij de hele tocht aan en zodoende lukte het ons om rond 15.30 uur 
de tocht te hebben uitgereden. Zonder problemen hadden wij de voorgenomen 100 km geschaatst.
Na de welverdiende medaille in ontvangst te hebben genomen en nog een laatste drankje te hebben 
genuttigd, gingen we weer op weg naar huis terug.
Om 18.30 uur waren de meeste van ons weer thuis en keken wij allemaal terug op een leuke en gezel-
lige, maar vooral sportieve dag. Een goede voorbereiding voor de schaatstochten die deze winter nog 
voor ons op het programma staan.

Petra, Michelle, Rieky, Paul, Marco, Xaveer, Jan-Jaap, LIeve en Jolanda

TOERTOChT BIDDINGHuIZEN
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Op maandagavond 6 januari werd om 20.30 uur het startschot gegeven voor de traditione-
le nieuwjaarsrit van IJCE. Onder het enthousiaste en deskundige commentaar van speaker Dorus 
van de Boom ging er een grote schare van IJCE-schaatsers een uur lang rondjes rijden. De weers-
omstandigheden	waren	enigszins	grillig:	het	waaide	flink	en	het	regende	bij	tijd	en	wijle	heftig.	Dat	
had natuurlijk zijn invloed op de ijsvloer, maar vanaf de start werden er toch al gauw enige treintjes 
met snelle rijders gevormd. Daardoor leek het af en toe wel op een SPI-rit, op naar de 80 rondjes en 
meer! Daaromheen schaatsten ook een aantal rijders met een wat ‘normalere’ ambitie, zo van ‘ste-
vig doorrijden en de gang erin houden dan komen we er ook’. Maar het ijs was stroef en het glijden 
ging niet zo goed. Er moest gewerkt worden, dit was werkijs! De voortdurende aanmoedigingen van 
speaker Dorus, doorspekt met grappen, waren dan ook goed voor het moreel van de rijders en zetten 
iedereen	er	toe	aan	om	niet	af	te	haken	en	door	te	rijden	tot	de	finish	bereikt	was.	Na	zo’n	40	minu-
ten was een groot gedeelte van de binnenkant van de baan behoorlijk nat geworden door de regen. 
Daardoor kon je daar veel beter glijden (maar liever niet vallen, want dan werd je dóór- en dóórnat!). 
Een aantal snelle rijders had toen al genoeg rondjes gereden, vond het welletjes en liet zich afzakken 
naar de buitenkant van de baan. Maar het natte, gladdere ijs was voor een aantal langzamere rijders 
ook weer aanleiding voor een nieuwe versnelling: er werd weer een nieuw sneller treintje gevormd 
voor het laatste kwartier. Met deze nieuwe impuls was er een uitgebreid rijderspeloton dat het laatste 
kwartier stevig doorzette tot Dorus om 21.30 uur het sein gaf dat het erop zat. Met daarbij de nodige 
complimenten aan het rijderspeloton sloot hij de Nieuwjaarsrit af. Het zat er weer op, we konden naar 
de oliebollen in het Schaetshuys en de nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Gerard van Oosten.
De zaterdag ervoor werd ook de Nieuwjaarsrit voor de jeugd verreden en gezien de foto’s op de web-
site was dat ook een geslaagde happening.

Ad den Otter 
r

DE IJCE nIEuWJAARsRIT 2014
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BIJsChOLInG IJCE-TRAINERS

IJCE investeert elk jaar in de bijscholing van de trainers om up-to-date training 
te kunnen bieden aan alle leden. Tot nu toe was daar geen een officiële regeling 
voor, maar sedert 1 juli 2013 is die er wel.

De	KNSB	heeft	met	ingang	van	die	datum	specifieke	regels	voor	de	bijscholing	opgesteld	
met daarbij een puntensysteem voor bijscholingscursussen gebaseerd op het niveau 
en de bijhorende licentie van de trainer. Op zondagochtend 12 januari heeft de eerste 
Masterclass voor IJCE-trainers plaatsgevonden waarbij dit nieuwe systeem gehanteerd 
is. De twee docenten/trainers voor deze workshop waren Frouke Oonk, voormalig top-
langebaan rijdster en Chris Witty, Olympisch kampioene sprint. Frouke heeft een start-
training verzorgd en Chris een workshop inspanningsfysiologie. 
Het doel is het schaatsplezier onder de aandacht van de kinderen en de ouders te 
brengen.  Daarnaast willen we graag ons eigen IJCE: IJSCLuB EINDHOVEN  promo-
ten met het doel nieuwe leden te werven. Hoe meer leden IJCE heeft, hoe meer ple-
zier die hebben.

Er hebben 24 trainers van IJCE aan de workshop deelgenomen. Volgend jaar zal IJCE 
in elk geval in samenwerking met schaatsvereniging Ballangrud in Breda, maar wellicht 
met nog meer verenigingen, een of meerdere Masterclasses verzorgen. De uitgangs-
punten van het bijscholingsbeleid van de KNSB zijn: een leven lang leren, competentie-
gericht leren en het behouden en bevorderen van kwaliteit. Een leven lang leren houdt 
in dat een trainer zich na het behalen van zijn trainersdiploma verder blijft ontwikkelen 
en dat hij/zij op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen de schaatssport. 

Daarnaast is het voor een trainer een pre om zichzelf multidisciplinair te ontwikkelen. 
Meer informatie over het bijscholingsbeleid is te vinden op de site van de KNSB: 
http://knsb.nl/opleidingen/trainerslicentie-bijscholing/technisch-kader-licentie/

Ad den Otter
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JAARPROgRAMMA IJCE, SEIZOEN 2013-2014
Datum Activiteit Locatie Tijd
FEBRuARI 2014
Za 1 SPI jeugd 400 m baan (Let op Baan 

gesloten voor niet deelnemers)
08.40-09.40

Clubkampioenschappen 400 m baan 18.15-20.15
Zo 2 Clubkampioenschappen 400 m baan 18.15-20.15
Zo 2 Schaatsbegeleiding voor visueel 

gehandicapten
30x60 m trainingsbaan 08.45-09.45

Ma 3 SPI senioren, Brons, zilver,  
langzaam goud

400 m baan (Let op Buiten-
kant baan beperkt beschik-
baar voor niet deelnemers)

20.40-21.40

Za 8 3e wedstrijd Kleine Baan Toernooi Luna’s ijsstadion Lommel 09.00-12.00
Ma 10 SPI senioren, Snel goud, titanium 400 m baan (Let op Buiten-

kant baan beperkt beschik-
baar voor niet deelnemers)

20.40-21-40

Ma 24 Clubkampioenschappen Marathon 400 m baan 18.15-21.30
MAART 2014
Zo 2 Schaatsbegeleiding voor visueel 

gehandicapten
30x60 m trainingsbaan 08.45-09.45

Za 8 Slotwedstrijd Kleine Baan Toernooi IJshockeybaan 09.00-12.00
Za 15 Slotmanifestatie Toer (400m baan

beperkt beschikbaar voor niet 
deelnemers

400 m baan en
30x60 m trainingsbaan

08.30-19.30

Za 16 Seizoenafsluiting Luc Prins en Ab
Hagendoorn ritten

400 m baan 08.45-09.45

Ma 17 IJssportcentrum gesloten, einde
seizoen

APRIL 2014
Do 24 Algemene Ledenvergadering IJCE Gildehuis Boutenslaan 

159A Eindhoven
19.30-22.00

DAG TIJD CATEGORIE PLAATS
Maandag 19:00 - 20:15 Langebaan / Marathon Alle leeftijdscategorieen 400 m. baan 
Maandag 20:30 - 22:45 (dweilpauze 21:30) Toerschaatsen senioren 400 m. baan 

Donderdag 18:30 - 19:45 Gewestelijke uren Alleen toegang met 
gewestelijk abonnement 400 m. baan 

Zaterdag 07:15 - 09:30 shorttrack Alle leeftijdscategorieen 30x60 m - ijshockeybaan
Zaterdag 07:30 - 08:30 Langebaan/Marathon Alle leeftijdscategorieen 400 m. baan

Zaterdag 08:45 - 09:45 Toerschaatsen Jeugd; beginners 
Jeugd;  gevorderden 

30x60 m.
400 m. baan 

Zondag 07:30 - 08:30 Toerschaatsen Jeugd- en senioren 400 m. baan 

Zondag 08:45 - 09:45 Toerschaatsen familieuur, beginners en 
gevorderden 400 m. baan

IJsuREn IJCE
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 COLOFON

BEsTuuR
Voorzitter Gerard van Oosten 073-5530138 voorzitter@ijce.nl
Vice-voorzitter Paula van der Kaay 0413-291372 vicevoorz@ijce.nl
Secretaris Nico Broers 040-2218410 secretaris@ijce.nl
Penningmeester Jan van Maasakkers 040-2216512 penningmeester@ijce.nl
PR en Communicatie Marianne Vincken

(en Ad den Otter)
040-2802303 publicrelations@ijce.nl

Bestuur activiteiten Paula van der Kaay 0413-291372 activiteiten@ijce.nl
Bestuur technische zaken Willem Maris 0499-392046 technischezaken@ijce.nl

DIEnsTEn IJCE
Ledenadministratie Paul Batenburg 0495-585911 ledenadministratie@ijce.nl
Centrale	financiële	administratie Riet Willems, 

bankrek. 66.30.40.604 
t.n.v. IJsclub Eindhoven

0499-571023 hlc.willems@gmail.com

WEDsTRIJDEn IJCE
Wedstrijdlicentie Administratie 
(wedstrijd-abonnementen en 
licenties)

Lesley de Putter - Smits
Giro 21.31.100

040-2459352 wedstrijdlicentie@ijce.nl

Wedstrijdcommissie Irma Timmermans 06-12400018 wedstrijdcom@ijce.nl
SPI-commissie Hans van Beurden 040 - 2027980 spi-commissie@ijce.nl

AnDERE DIEnsTEn
Vertrouwenspersonen Kitty Brouwer

Martha de Boer
Gerard van den Bomen

040-2838941
040-2906412
06-29046899

vertrouwenspersoon@ijce.nl
vertrouwenspersoon@ijce.nl
vertrouwenspersoon@ijce.nl

Klachtencommissie Thom Langerwerf
Dorus van den Boom

040-2855908
040-2857242

klachten@ijce.nl
klachten@ijce.nl

Baankrabbelsredactie Dick Bous
Ad den Otter
(Marianne Vincken)

00-32-11803207
040-2486445

baankrabbels@ijce.nl
baankrabbels@ijce.nl

Website Jeroen Rutten
Gert Geurts 040 - 2692270 webmaster@ijce.nl
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