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InhOuDsOPGAVE

ERELEDEn EN LEDEn VAn VERDIEnsTE

CLuBBLAD BAAnKRABBELs [verschijnt zes keer in het schaatsseizoen]

méér dan schaatsen!
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 Marianne Vincken 

 Ad de
n Otte

r 

Beste lezers,

In het laatste nummer van de Baankrabbels van dit seizoen slechts weinig nieuws over het 

schaatsen. We hebben onze ijzers al in het vet gezet en opgeborgen.

Het voorjaar is al volop merkbaar in de natuur en af en toe is het al behoorlijk warm.

Toch is er nog veel te doen in de organisatie van de vereniging en daarover kunt U lezen in de bij-

gaande artikelen. Van belang is het zoeken naar het aloude evenwicht tussen ambitie en recreatie. 

Op de Algemene Leden Vergadering zullen de plannen worden toegelicht.

+DUULH�YDQ�,HUVHO�KHHIW�PHW�IRWR�V�HQ�ßOPV�YHHO�ELMJHGUDJHQ�DDQ�KHW�DUFKLHI�YDQ�GH�YHUHQLJLQJ�

Hij heeft daarin heel veel tijd en moeite gestoken en verdient een pluim. Gerrit Bogerd neemt het 

stokje over met veel ambitie.
De redactie wenst onze sponsor Wim Habraken beterschap.

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 Baankrabbels-redactie

 Dick Bou
s 

Het schaatsseizoen 2013 – 2014 is nog maar net afgesloten. Naast de eigen inspanningen op kunst-
ijs hebben we het vooral moeten hebben van de successen van de Nederlandse schaatsers op de 
Olympische Spelen. Natuurijs hebben we helaas niet gehad. Zelfs van de Elfstedenkoorts die vaak 
ontstaat na een paar nachten vorst, is geen sprake geweest. 
Het bestuur heeft de afgelopen maanden ook al weer vooruit gekeken. Gemotiveerd door de enthou-
siaste deelname van de jeugdleden aan het Kleine Banen Toernooi, interclubwedstrijden en andere 
evenementen, hebben we verder nagedacht over de toekomst.  Hoe kunnen we meer aantrekkelijk 

VOORBEREIDIng nIEuWE sEIzOEn
IN VOLLE GANG
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zijn voor de leden en IJCE als vereniging versterken? Daarvoor is het in onze 
ogen nodig de samenhang van het aanbod aan de verschillende doelgroe-
pen binnen IJCE te verbeteren. Ook moeten we het trainerscorps verster-
ken door uitbreiding van het aantal trainers en begeleiders, meer aandacht 
besteden aan opleiding en de onderlinge afstemming verbeteren. We wil-
len het enthousiasme en de doorstroming van met name de jeugd vergro-
ten door de deelname aan wedstrijden te stimuleren, maar ook door het 
aanbieden van disciplines als shorttrack en inline skaten.

Om deze verbeteringen door te voeren zijn voorstellen ontwikkeld voor aanpassingen in het 
rooster van de schaatstijden voor de verschillende groepen. Hierover is, na bespreking met verschil-
lende groepen, discussie ontstaan. Meest belangrijk is, dat vrijwel iedereen de beleidsuitgangspunten, 
die ten grondslag liggen aan de voorstellen, onderschrijft. We hopen aan zoveel mogelijk bezwaren 
over de schaatstijden tegemoet te komen, maar tegelijkertijd hopen we op begrip dat dit niet hele-
maal gaat lukken. IJCE moet durven vernieuwen om ook in de toekomst gezond te blijven. Ik hoop 
dat we met elkaar de weg vinden naar deze vernieuwing en hier komend seizoen aan gaan werken.
Op 24 april hebben we de Algemene Ledenvergadering. Daar zullen de vernieuwingen in het beleid en 
de gevolgen voor de trainingstijden en de contributie aan de orde komen. Met een goede inhoudelijke 
discussie en weging van argumenten moeten we daar een nieuwe impuls geven aan onze vereniging.

Na de Algemene Vergadering beginnen de zomertrainingen voor het komende seizoen. Ook deze wil-
len we meer onder de aandacht brengen van alle leden. Een goed schaatsseizoen begint immers met 
een goede voorbereiding. Graag verwijs ik jullie naar de aankondigingen op de website.
Met vriendelijke groet,

Gerard van Oosten, voorzitter

 Gerard van Oost
en 

VAN DE BEsTuuRsTAfEL
Het schaatsseizoen zit er voor de meesten op. Alleen de shorttrackers gaan nog even door. De twee-
de helft van februari heeft geen winterweer meer gebracht en de eerste helft van maart al helemaal 
niet. Wel prachtig lenteweer met hoge temperaturen. Op zich ook lekker, maar voor schaatsers een 
paar weken te vroeg. Persoonlijk vond ik het minder bezwaarlijk daar ik door een blessure de laat-
ste twee schaatsweekenden moest laten lopen. Daardoor miste ik ook de bestuursvergadering van 6 
maart 2014 die voor een groot deel in het teken stond van de voorbereiding en uitwerking van de ver-
nieuwing van het trainingsbeleid. Op 15 maart 2014 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de 
plannen zijn uiteengezet aan de jeugdleden en hun ouders. Op 16 maart 2014 was er een bijeenkomst 
voor geïnteresseerde leden  en op 17 maart 2014 voor de trainers. Het waren nuttige en goed bezoch-
te bijeenkomsten. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen worden besproken op de bestuurs-
vergadering van 7 april 2014 en dan zal dus worden besloten hoe de plannen er uit zien die aan de 
leden zullen worden voorgelegd op de Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 april 2014. 
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De oproep voor deze ALV met daarbij de agenda staat elders in deze Baan-
krabbels.
Het bestuur hoopt en rekent op een grote opkomst in verband met de plan-
nen rond de vernieuwing van het trainingsbeleid.
Los van de inspanningen ten behoeve van het nieuwe trainingsbeleid is 
ook na het einde van het langebaanseizoen bestuurlijk nog het nodige 
te doen. De voorbereiding van de rest van de ALV vergt nog het een en 
ander met betrekking tot de verslaglegging, ook van de penningmees-
ter. De invulling van de zomertraining, waar het bestuur in het kader 
van het nieuwe trainingsbeleid ook meer werk van wil maken, brengt daardoor 
ook meer werk mee voor het bestuurslid technische zaken. En de portefeuille PR & Communicatie 
(door ziekte van Marianne Vincken met name beheerd door Ad den Otter) spant zich in om het pro-
duct IJCE en vooral de nieuwe elementen (shorttrack zomerijs en de zomertraining) te promoten. Er 
staan nog vergaderingen gepland van het Gewest: naast de gebruikelijke voorjaarsvergadering eind 
mei 2014 is er in april nog een tweede BOT-sessie ofwel een  brainstormsessie (met de” Benen Op 
Tafel”) over de rol van het Gewest, de rol van de KNSB, het concept-beleidsplan van het Gewest e.d.

Op de voorjaarsvergadering van het Gewest eind mei 2014 dient er ook een nieuw lid te worden geko-
zen voor de ledenraad van de KNSB. “Onze” Aitske Ruben is aftredend omdat haar termijn van drie 
jaar is verstreken, maar Aitske heeft zich tot genoegen van het bestuur weer kandidaat gesteld en het 
bestuur ondersteunt haar kandidatuur dan ook van harte. In april 2014 is er ook de jaarlijkse verga-
dering van de Baancommissie Eindhoven en de in het IJssportcentrum Eindhoven schaatsende ver-
enigingen. Op 22 mei 2014 is de laatste bestuursvergadering voor de zomervakantie. Dan gaat het 
onder meer over de afhandeling van de ALV, de stand van zaken rond de zomertraining,  de uitkom-
sten van bovengenoemde vergaderingen en de gevolgen daarvan voor IJCE.  Eind augustus 2014 is 
de eerste bestuursvergadering na de zomervakantie.

Vrijwilligers. Ik heb het al vaker geschreven: IJCE draait op vrijwilligers. Trainers, commissieleden, de 
vele “handjes”  bij de clubactiviteiten, de webmasters, de Baankrabbels-makers, de toegangscontro-
leurs, de in het Gewest en de KNSB actieve leden, de leden die op andere wijze hun bijdrage als vrij-
williger leveren en ook de bestuursleden, zij allen zijn de drijvende en dragende krachten van onze 
club. IJCE is al die vrijwilligers veel dank verschuldigd. Van die vrijwilligers heb je er als club nooit 
genoeg. Dus: leden die nu alleen nog maar “consumeren” wat IJCE te bieden heeft, maar die ook wel  
willen bijdragen aan het goed functioneren van IJCE, meld je aan bij een van de bestuursleden om 
te bezien wat jij voor IJCE kunt betekenen. Voldoening zal je deel zijn!  En dan word je volgend jaar 
ook uitgenodigd voor de vrijwilligersavond waarmee IJCE het schaatsseizoen op een aangename wij-
ze afsluit. Dit jaar op 24 maart 2014 met als gastspreker Eelco Bakermans die als fysiotherapeut met 
Beslist.nl naar Sotsji is geweest. Dat het daarna een mooie zomer moge worden!

Nico Broers, secretaris IJCE

 Nico Broers
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OpROEp ALgEmEnE LEDEn
VERgADERIng IjcE 24 APRIL 2014

Het bestuur nodigt hierdoor alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 
donderdag 24 april 2014 om 19.30 uur in het Gildehuis van het Sint-Joris-gilde Stratum 
aan de Boutenslaan 159a te Eindhoven.

De AGENDA  ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. uitreiking van de diverse sport- en prestatieprijzen 
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 april 2013
 6. Jaarverslag 2013/2014
 7. Goedkeuring balans en verlies- en winstrekening boekjaar   
  2013/2014 na
  toelichting penningmeester
  verslag kascontrolecommissie
 8. Vernieuwing trainingsbeleid en versterken IJCE
 9. Vaststelling begroting 2014/2015 en vaststelling contributie seizoen  
  2014/2015
 10. Benoeming kascontrolecommissie
 11. Verkiezing bestuursleden
  Gerard van Oosten en Jan van Maasakkers zijn aftredend en stellen  
  zich herkiesbaar. 
    Marianne Vincken heeft kenbaar gemaakt
  tussentijds te willen aftreden. 
    Het bestuur stelt voor Ad den Otter als nieuw bestuurslid te verkiezen. 
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
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Op maandag 24 februari zijn onder uitstekende weersom-
standigheden de clubkampioenschappen  marathonschaat-
sen 2014 verreden. Het aantal deelnemers was wederom 
verheugend te noemen. Meer dan 140 personen hebben 
de schaatsen ondergebonden.   Maar het meest verheu-
gende was dat bij de jeugd de deelname beduidend gro-
ter was dan vorige jaren. Het nieuwe jeugdbeleid begint 
nu al vruchten af te werpen. 
In de diverse klassen werd volop gestreden om de hoog-
ste eer, maar uitgangspunt blijft nog steeds dat meedoen 
nog belangrijker is dan winnen. De jury had de zaak vol-
ledig onder controle en er waren geen discussies over 
de uitslag. Mooier kan het niet. Met Anne Michels bij de 
dames en Justin Trump bij de heren kregen we twee 
goede marathon club kampioenen voor 2014. 

De uitslagen:
meisjes h t/m 12 jaar:
1.Shirley Arts, 2. Clair Garretsen, 3. Yvette Garretsen, 4. Sophie van Oosterhout, 
5. Marie-Jean van Wonderen, 6. Maud Beusen,  7. Marte Willemsen, 
8. Ex aequo  Jelske Halbertsma, Evi van Hout, Kyra Franken, Annabel Hartel, Odette Latenstein 
van Voorst, Aafke Mellema, Janine Garretsen, Suzanne van Mol, Sacha ten Berge, Caitlin Boek-
holt, en Mirthe.  

meisjes g 13 t/m 15 jaar:  
1. Eveline van Oosterhout, 2. Anne van Oosterhout.   

jongens  f t/m 12 jaar: 
1.Bruno Molin, 2. Erik Vullers, 3. Ruben Halbertsma,  4. Aimar Kuijpers, 
5. Mikel Kuijpers, 6. Meinte Mellema, 7. Ex aequo Rohan Sneijers,  Merijn Beusen, Floris Jos van 
Tuijn,  Jurre en Mat Gruijters,  Jens Klootwijk,  Jasper en Sander ten Berge,  Rik Niesing, Tho-
mas Eperjesy, Kerijn Willemsen en Dion Niessen.    

jongens E 12 t/m 15 jaar:
1.Bas Andriessen,   2. Yanick Machiels, 3. Hugo van Oosterhout, 4. Luuk Dielissen, 
5. Wouter ten Ham, 6. Pieter van Wonderen.   

cLuBKAmpIOEnschAppEn
MARATHONSCHAATSEN
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heren D 55 jaar en ouder:
1. Wil v.d. Hamsfoort,  2. Harrie Wenting,  3. Gert Schuler,  4. Laurens van Gorp, 
5. Willem Ballemans, 6. Ruud Wijers,  7. Martien Lavrijsen, 8. Jan Bleumer,  
9.  Henk Huiskens,  10. Ex aequo Arie Slob,  Jos Dielis,  Chris Venner, Dick Bax,  Huub ulrich, 
Jos van Stratum, Henk Blonk, Frans van Kempen en vele anderen.  

heren c  40 t/m 54 jaar: 
1.Bert Koopmans, 2. Wil v.d.Hamsvoord, 3. Frans van Vroonhoven, 
4. Harrie Wenting,  5. Marcel Dijkstra,  6. Maarten v.d. Pas, 7. Jos Herten  
8. Ex aequo  Hans Bleeker , Arko Heitbrink, Frank van Schaijck,  Ruud Vullers,  Martijn Willem-
sen, Luuk  Flinkevleugel,  Frits Groot, Joost v.d.Eijden,  Casper Smit,  Peter Rothuizen,  Hugo 
van Leeuwen,  John Sesink , Reinhard Casparie en  vele anderen. 
    
Dames:
1. Anne Michels, 2. Pleun van Heijst , 3. Simone Post,  4. Mijke Breukels, 
5.  Michele van Sonsbeek, 6. Petra Andriessen, 7. Eveline van Oosterhout, 
8. Stella Post, 9, Maureen Ballemans,  10. Carolien v.d.Geest,  11. Teresa Swagten,  12. Naomi 
Swagten,  13. Annemarie Smit,  14. Marieke van Oosterhout.  

heren :
1. Justin Trum, 2. Willem Fabel,  3. Jos Goudsmit, 4. Maarten Kuijpers, 
5. Bart Martens, 6. Bas Verhappen, 7. Roland Dingemans, 8. Arjan Koemeester. 
    
De marathoncommissie. 
Dorus v.d.Boom. 
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-D��KHW�JHYRHO�GDW�KHW�ODQJ�JHGXXUG�KHHIW�KHE�LN�ZHO��0DDU�GH�¿QLVK�LV�LQ�]LFKW�����DSULO�DOJHPH-
ne ledenvergadering. Overigens kun je beter zeggen dat de ALV juist de start is van het nieu-
ZH�EHOHLG��'H�ODQJH�YRRUEHUHLGLQJHQ�PRQGHQ�ODQJ]DPHUKDQG�XLW�LQ�GH¿QLWLHYH�SODQQHQ��(Q�GLH�
GH¿QLWLHYH�SODQQHQ�SUHVHQWHUHQ�ZH�JUDDJ�RS�GH�DOJHPHQH�OHGHQYHUJDGHULQJ��:H�KRSHQ�RS�HHQ�
hele grote opkomst!! We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk leden op de hoogte zijn en hun 
schouders eronder gaan zetten. Kom dus op 24 april!!!

Elders in deze Baankrabbels is onze secretaris al kort ingegaan op de drie bijeenkomsten die we 
hebben gehad. (Ouders van) jeugd op 15 maart, leden op 16 maart en trainers op 17 maart. Alle 
bijeenkomsten werden erg goed bezocht. Jullie hebben dus terdege belangstelling voor de nieu-
we koers. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we het nieuwe trainingsbeleid gepresenteerd en 
hebben we ook de hoofdlijnen van het nieuwe rooster gepresenteerd. 
Maar we hebben ook goed geluisterd naar de zorgen die er leven. En die leven er!! Vernieuwing 
betekent verandering en verandering kan op sommige plekken pijn doen. We hebben niet voor elk 
pijntje een oplossing in de zin van nieuwe aanpassingen in het rooster e.d. Dat vinden we eerlijk 
gezegd ook niet altijd gepast. Nieuw beleid betekent immers ook nieuwe accenten. Zo krijgt de 
jeugd meer prioriteit en gaan we ook bij de volwassenen meer belang hechten aan het verbete-
ren van de schaatsvaardigheid. Goede trainingen moeten daaraan bijdragen. De baanbezetting 
gaan we meer structureren. Tegelijkertijd gaan we een paar sterke punten behouden: het familie-
gevoel en het vrije schaatsen. Op deze manier ontstaat een goed uitgebalanceerd trainingsbe-
leid naar onze overtuiging en komen alle categorieën schaatsers evenwichtig aan hun trekken. 
Om zo ver te komen menen we voor de grootste pijn, zoals die tijdens de informatiebijeenkom-
sten naar voren kwam, oplossingen te hebben gevonden. Daarvoor gaan we het rooster op enke-
le punten aanpassen. 
Op het moment dat dit artikel naar de redactie gaat zijn we nog niet zover dat we de aanpassingen 
hebben kunnen bespreken met enkele trainers. Dat gaan we zeker nog doen. Zo hebben we het 
vertrouwen dat we jullie op de Algemene Ledenvergadering een nieuw trainingsbeleid met daar-
bij een nieuw trainingsrooster kunnen presenteren waar alle 900 leden van onze vereniging mee 
YHUGHU�NXQQHQ��+HW�QLHXZH�URRVWHU�YUDDJW�YDQ�KHW�HQH�OLG�PLVVFKLHQ�ZDW�PHHU�ÀH[LELOLWHLW�GDQ�YDQ�
KHW�DQGHUH�OLG��'DW�LV�RQYHUPLMGHOLMN��:H�GRHQ�KLHUELM�HHQ�EHURHS�RS�GLH�ÀH[LELOLWHLW��
,-&(�LV�KLHUPHH�JRHG�YRRUEHUHLG�YRRU�GH�WRHNRPVW��YLWDDO��¿QDQFLHHO�JH]RQG�HQ�LQ�GH�ZHHU�YRRU�DO�
haar leden gedurende het hele jaar. Want vergeet niet dat we er ook zijn met de zomertrainingen. 
Dus tot 24 april op de ALV!!!

Willem Maris, bestuurslid technische zaken, namens het bestuur van IJCE

DE MARATHON VAN hET nIEuWE 
TRAInIngsBELEID
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Op maandag 17 maart jl. hebben we het nieuwe trainingsrooster 
met een erg groot aantal trainers (ca 35!!) besproken. Elders 
in de Baankrabbels kun je hierover lezen. Het belang van het 
nieuwe rooster hoef ik daarom hier niet nog eens te onder-
strepen. 

Op de bijeenkomst met de trainers werd hartstikke duidelijk 
dat het nog altijd ontbreken van de Technische Commissie 
een erg groot gemis is: het bestuur is zodoende genoodzaakt met 
heel veel trainingstechnische - en uitvoeringszaken bezig te zijn en desondanks worden 
de capaciteiten en het enthousiasme van de trainers onvoldoende benut. Gevolg, ontevreden trai-
ningsgroepen, ontevreden leden en een gebrek aan enthousiasme en motivatie in diverse geledin-
gen van IJCE. Zoals gezegd, de Technische Commissie is er nog altijd niet, ondanks het gegeven 
dat het bestuur ook hier hard mee bezig is geweest de voorbije jaren. Zo las ik de powerpointpre-
sentatie van de Algemene Ledenvergadering 2012 (!!!) nog eens over taken, samenstelling e.d. 
van een TC. Een TC zou hiermee prima uit de voeten kunnen. Maar dan moet er wel een TC zijn!!
Dat gaat nu gebeuren!!! 

Minder dan 48uur na de informatiebijeenkomst met de trainers op 17 maart hebben zich enkele 
trainers gemeld die de TC op stoom gaan brengen!! Intussen hebben deze initiatiefnemers ook 
al enkele andere trainers en trainingscoördinatoren benaderd om mee te doen. Ook zal worden 
bezien of de jeugd nog op een bijzondere manier vertegenwoordigd gaat worden. 
Op 31 maart heeft de oprichtingsvergadering plaatsgehad. Op het moment dat ik dit schrijf ligt 31 
PDDUW�HFKWHU�QRJ�LQ�GH�WRHNRPVW��GXV�NDQ�LN�QLNV�RYHU�GH�DÀRRS�]HJJHQ��.LMN�GDDURP�ELQQHQNRUW�QRJ�
eens op de website. Op de Algemene Ledenvergadering zullen we er ook zeker even bij stilstaan.

Een zeer goede ontwikkeling. Het bestuur juicht dit bijzonder toe. 

Willem Maris, bestuurslid technische zaken, namens het bestuur van IJCE

 Willem Maris 

DE TEchnIschE cOmmIssIE
KOMT ER ECHT AAN
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fOTOALBums En VIDEOWERK
Beste schaatsvrienden, 

Na 26 jaar video en foto’s gemaakt te hebben, heb ik besloten 
om er na dit seizoen mee te stoppen.
In 1988 ben ik met het videowerk van start gegaan. De eerste 
camera was er een met een losse recorder. Daarna zijn er nog 
6 andere camera’s door mijn handen gegaan. Een heel archief 
met videobanden heb ik er aan overgehouden. Met heel veel 
plezier heb ik dit altijd gedaan. Dank aan de mensen die me 
spontaan rondgereden hebben op het rekje. En dank aan de 
belangstelling bij het vertonen van de beelden in het restaurant.

Gerrit Bogerd zie foto, heeft spontaan aangeboden om het 
van me over te nemen. We zijn samen bezig met het digitali-
seren en het in kaart brengen van het archief.
Groetjes en tot ziens op de baan.

Harrie van Iersel

BEDAnKT IJCE-ERS
Beste mensen,
Nu de ijsbaan weer is gesloten, kan ik jullie helaas niet allemaal persoonlijk bedanken voor de belang-
stelling en bemoedigende woorden tijdens en voorafgaand aan mijn ziekenhuisopname. Zoals het er 
nu voor staat, is de operatie goed verlopen! 
Ik kijk er naar uit om jullie het volgend seizoen weer te kunnen begroeten.

Nogmaals bedankt!
Wim Habraken Rono Sport
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IjcE zOmERTRAInIngEn 2014
MET ZOMERKAMP JEuGD
Het zomertrainingsprogramma start op maandag 5 mei en eindigt op 17 oktober 2014. Voor de jeugd 
wordt er voor de zomertraining op maandagavond, woensdagavond en vrijdagavond een aparte groep 
geformeerd. Er is een zomervakantiestop; wanneer precies wordt later bekend. 
- In het weekend van 4 juli tot 6 juli 2014 wordt er speciaal voor de jeugd een zOmER-
 KAmp georganiseerd op en rond het IJssportcentrum en zwemstadion de Tongelreep.
- Er is een zomervakantiestop; wanneer precies wordt later bekend.

maandagavond
�� Loop-/droogtraining, voor alle leden van 18.30 – 20.00 uur vanaf het parkeerterrein 
� 6WDWLRQVNRI¿HKXLV��$DOVW�:DDOUH�
�� fietstraining, (oudere) jeugd vanaf junioren C van 18.30 – 20.00 uur vanaf het parkeer
� WHUUHLQ�6WDWLRQVNRI¿HKXLV��$DOVW�:DDOUH��
� /HW�RS��GH]H�WUDLQLQJHQ�]LMQ�EHGRHOG�RP�RS�GH�UDFH¿HWV�XLW�WH�YRHUHQ��+HW�GUDJHQ�YDQ�HHQ��
 helm is verplicht. Indien het i.v.m. de training beter uitkomt om vanaf een andere locatie  
 te vertrekken zal dit tijdens de training worden aangegeven en op de website van IJCE 
 worden vermeld.
�� Toer skeeleren, voor alle leden vanaf 19:00 uur. Zie onder aan de pagina voor opgave.

Woensdagavond
�� skeelertraining, voor alle leden van 18.30 – 20.00 uur op de kunstijsbaan te Eindhoven. 
 Let op! Pols-, elleboog- en kniebescherming alsmede een helm zijn verplicht om met een  
 skeelertraining mee te doen. Dit geldt voor zowel de 400m. baan als voor toertochten.
�� Toer skeeleren, voor alle leden vanaf 19:00 uur. Zie onder aan de pagina voor opgave.

Donderdagavond
�� Loop-/droogtraining, voor alle seniorleden van 18.30 – 20.00 uur vanaf het parkeer
� WHUUHLQ�6WDWLRQVNRI¿HKXLV��$DOVW�:DDOUH�

Vrijdagavond
�� shorttrack, voor alle leden Het rooster hiervoor wordt binnenkort bekend gemaakt op  
 de website. De trainingen worden verzorgd door Peter Traanman en zijn collega’s. Short 
 trackschaatsen verschillen van langebaan- of toerschaatsen. Om die reden heeft IJCE  
 voor de leden shorttrackschaatsen voorhanden voor gebruik tijdens de training in de maten 
 34 tot 45. Wie het eerst komt, het eerst maalt.
 Deelnemers zorgen zelf voor een helm en handschoenen. Let op: Helm en handschoe 
 nen zijn verplicht om aan shorttracktraining te kunnen deelnemen. Men dient een kwar 
 tier voor aanvang van de training bij de binnenbaan aanwezig te zijn.



14     |      Baankrabbels 6

 Deelnemers worden in volgorde van inschrijving tot de training toegelaten en krijgen hier 
 over zo spoedig mogelijk bericht. Aanmeldingen via email naar shorttrack@ijce.nl.
�� fietstraining, (oudere) jeugd vanaf junioren C van 18.30 – 20.00 uur vanaf het parkeer 
� WHUUHLQ�6WDWLRQVNRI¿HKXLV��$DOVW�:DDOUH��
� /HW�RS��GH]H�WUDLQLQJHQ�]LMQ�EHGRHOG�RP�RS�GH�UDFH¿HWV�XLW�WH�YRHUHQ��+HW�GUDJHQ�YDQ�HHQ��
 helm is verplicht. Indien het i.v.m. de training beter uitkomt om vanaf een andere locatie  
 te vertrekken zal dit tijdens de training worden aangegeven en op de website van IJCE  
 worden vermeld.

ZOmERKAmp jEugD 2014 Weekend van Vrijdagmiddag 4 juli tot zondagmiddag 6 juli 2014
 Locatie: IJssportcentrum Eindhoven en zwemstadion de Tongelreep
 
 Activiteiten:
�� 6NHHOHUZHGVWULMGHQ����P�EDDQ���,-VKRFNH\�RS���[��P��%DDQ�
  Fietsen, dommelparcours 2x17km ; Hardlopen, 400 en 800m;
  Zwemmen,waterspellencircuit Tongelreep

SLOT VAN HET KLEInE BAnEn TOERnOOI
Op zaterdagochtend 9 maart 2014 vond om 10 uur op de binnenbaan van het IJs-
sportcentrum de slotwedstijden plaats van het Kleine Banentoernooi van 
dit seizoen. Om het hardst werd er gestreden door de pupillen wie het eerst 
aan de eindstreep was. Prachtig om te zien hoe jonge schaatsers zich in kor-
te tijd de schaatstechniek eigen hebben gemaakt en prachtig door de bocht 
KHHQ�JDDQ��YHUVQHOOHQ�HQ�PHW�HHQ�ÀLQNH�YDDUW�QDDU�GH�HLQGVWUHHS�JDDQ��(Q�
dat vaak onder de luide aanmoedigingen van de ouders en bekenden.  Ook 
een drukte van jewelste met al die ijsclubs uit alle delen van Brabant: onder 
andere de Vughtse IJsclub en die uit Tilburg en Breda. Onze pupillen wer-
den geholpen en bijgestaan en gestimuleerd als het nodig was door Stel-
la Post en Rianne Garretsen en enige junioren.  Mooi om te zien en mee te 
maken. Ik kan het iedereen aanraden om volgend jaar eens te gaan kijken. 
Het is het talent voor de toekomst en wie weet kunnen we dan over een aan-
tal jaren weer eens zo terugblikken op oude foto’s om te zien waar het alle-
maal begon, net zoals met Carien Kleibeuker. Die werd toch maar mooi 3e op 
de Olympische Spelen in Sotsji! Kijk daarom maar eens goed naar de foto’s 
bij dit stukje met onze talentjes erop.

Ad den Otter 
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IjcE sLOTmAnIfEsTATIE  
JEuGD 2014

Traditie getrouw werd op zaterdagochtend 15 maart om 8.30 uur het 
startsein gegeven voor de Slotmanifestatie voor de IJCE jeugd. Het 
was een gezellige drukte op en rond de ijsbaan deze zaterdagochtend 

met jeugd, ouders en vrijwilligers. 
Met verve werden door de vrijwilligers alle spellen opgebouwd op het 
ijs en daarna kon er gestart worden door de teams. Feest voor de jeugd 
op de kleine en de 400m. baan. Een grote variëteit aan activiteiten was 
er weer georganiseerd door een team van vrijwilligers onder leiding van 
Koos van der Haak en Cor van der Heijden. Op de kleine baan was er een 
circuit van spelletjes uitgezet met een donkere tunnel erin. 
Op de 400m. baan was er: sleetje trekken, slalom met stok en ring, een been 
schaatsen. Achteruit schaatsen en tenslotte aan het eind het estafette rijden. 

Je kunt er enkel als team aan meedoen, niet individueel. Dus je kunt wel heel goed 
en snel zijn in een bepaald spel, het gaat om de resultaten van het gehele team, 
dus ook om die spellen waarin je wat minder goed en snel bent. De tijden van alle 
deelnemers van het team worden daarvoor per spel bij elkaar opgeteld en aan het 
eind na de estafette worden alle speltijden per team samengevoegd. Het team met 
de laagste totaaltijd over alle spellen is winnaar en krijgt dus de eerste prijs. Maar 
daarnaast waren er nog veel meer prijzen te winnen. Er was een uitgebreide prij-
zenkast met niet alleen een Eerste, Tweede en Derde prijs, maar ook medailles.  

De teams dienden zich eerst in de Jurytoren aan te melden voor de teamindeling 
met de juiste hesjes. Zeven teams waren er opgesteld, van A tot en met G met elk 
een teamcaptain. Zo kon er op een sportieve manier gezamenlijk gestreden wor-

den voor de hoogste eer. Hoogtepunt van de slothappening is het Estafetterijden; 400 meter rechts-
om met een ring de baan over, zo hard mogelijk tegen de normale rijrichting in en dan aan het eind 
de ring snel doorgeven aan de volgende rijder. En dat ging niet altijd goed, een goede concentratie 
is gewenst want anders wordt de ring niet goed doorgegeven en moet je terugrijden met als gevolg 
tijdsvertraging. Zeker als de ring onverhoopt op de grond valt. Rechtsom rijden was een extra inge-
bouwde handicap want wat doe je dan in de bocht? Pootje over wordt dan veel lastiger, steppen door 
de bocht of maar gewoon doorglijden, het kan allemaal. Het publiek deed goed mee om de rijders te 
stimuleren tot net dat extra beetje meer gassen naar de eindstreep. En daarna maar afwachten of het 
voldoende opgeleverd heeft voor de beste, dus de laagste totaaltijd en de eerste plaats op het podi-
um. Al met al is het een tof evenement voor de jeugd, de ouders en iedereen langs de baan. Kijk maar 
eens naar de foto’s in het fotoalbum van IJCE.

Ad den Otter
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DOCMENTAIRE T.G.V. HET 70-jARIg juBILEum

Over twee jaar is het zover; dan bestaat IJsclub Eindhoven 70 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum 
ben ik van plan een mooie documentaire samen te stellen. Aan de hand van archiefbeelden en inter-
views wordt er een mooi beeld gegeven van ‘onze’ geschiedenis. 

Het begon allemaal bij een groepje fanatieke toerrijders, die samen voor de Elfstedentocht wilden trai-
nen. Al snel bleek meer vraag naar het zogenoemde “georganiseerde schaatsenrijden” in de regio 
Eindhoven. En op 28 november 1946 was de oprichting van de ijsclub dan ook een feit. Al snel werd 
JHVWDUW�PHW�GH�VFKDDWV��HQ�GURRJWUDLQLQJHQ��=R�]RX�PHQ�¿W�DDQ�GH�VWDUW�YHUVFKLMQHQ�ELM�ZHGVWULMGHQ�HQ�
toertochten. Naast alle spannende wedstrijden en mooie toertochten, hebben we ook wat tegenslag 
te verwerken gehad. Van een strijd om een eigen ijsbaan en dwarsligging van de KNSB tot brand en 
bijna sluiting van het ijssportcentrum.

Ondanks die tegenslagen is het “georganiseerd schaatsenrijden” anno 2014 nog steeds enorm popu-
lair binnen onze vereniging. Voor iedereen is een training op maat beschikbaar. Of dit nu is om je ron-
detijd omlaag te brengen, of juist om dat felbegeerde Elfsteden-kruisje in de wacht te slepen. Zo krijgt 
iedereen ook voldoende aandacht om zijn of haar techniek hiervoor te kunnen perfectioneren. Daar-
naast worden er sinds kort ook shorttracktrainingen verzorgd, dus echt voor ieder wat wils. Iets om 
trots op te zijn, uiteraard! 

Naast de algemene geschiedenis ben ik ook op zoek naar mooie verhalen, die in de documentaire 
verwerkt kunnen worden. Daarnaast is ook al het beeldmateriaal welkom. Dit mag zowel in analoge 
DOV�GLJLWDOH�YRUP��GXV�RRN�RXGH�YLGHREDQGHQ�HQ�VPDO¿OPV�]LMQ�SULPD�WH�JHEUXLNHQ��0RFKW�MH�ZDW�OHXNV�
hebben voor de documentaire, stuur dat dan naar: IJsclubEindhoven@gmail.com. Ook vragen, tips 
zijn welkom. Met de bijgevoegde foto’s uit de oude doos en de oude – en nieuwe club logo’s licht ik 
al een tipje van de sluier op. 

Ik hoop jullie nog terug te zien op de algemene ledenvergadering en anders wens ik jullie bij deze 
DOYDVW�HHQ�¿MQH�]RPHU�WRH�

Gerrit Bogerd
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jAARpROgRAmmA IjcE, SEIZOEN 2013-2014
Datum Activiteit Locatie Tijd
APRIL 2014
Do 24 Algemene Ledenvergadering IJCE Gildehuis Boutenslaan 

159A Eindhoven
19.30-22.00

MEI 2014
Ma 5 Start zomerseizoen IJCE: 

Loop/droogtraining, 
¿HWVWUDLQLQJ�YDQDI�MXQLRU�&

parkeerterrein Stations-
NRI¿HKXLV��
Aalst-Waalre

18.30-20.00

Wo 7 Start Skeelertraining 400m. baan IJssport
centrum Eindhoven

18.30 – 20.00

Do 8 Loop/droogtraining senioren parkeerterrein Stations-
NRI¿HKXLV��
Aalst-Waalre

18.30 – 20.00

Vr 9 ¿HWVWUDLQLQJ�YDQDI�MXQLRU�& parkeerterrein Stations-
NRI¿HKXLV��
Aalst-Waalre

18.30 – 20.00

Vr 9 Shorttrack 30x60 m IJshockeybaan, 
IJssportcentrum 
Eindhoven

18.45 – 21.15

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

Het zomertraining programma start op maandag 5 mei en eindigt per 17 oktober 2014.
Er is een zomervakantie stop die nog nader bekend gemaakt wordt. 

Zie daarvoor de Jaaragenda op de website van 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
&HQWUDOH�¿QDQFLsOH�DGPLQLVWUDWLH 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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baankrabbels 50STE JAARGANG SEIZOEN 2013 - 2014  �  VERSCHIJNT 6 KEER PER JAAR

Correspondentieadres Baankrabbels: Azalealaan 12, 5582 ED Waalre
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