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SPECIAL TOPIC CLINIC 
Deze clinic is in het leven geroepen om de jongste talentjes van IJCE extra aandacht 
te geven. Deze clinics zullen vier maal in het jaar, op uitnodiging van Technische  
Commissie van IJCE, gegeven worden door de trainers van de Opleidingsgroep Peter 
Traanman, Ida Vervoort en Frouke Oonk. eerste clinic is gehouden op 9 november om 
07:15 uur op de binnenbaan. Houd de website in de gaten voor de volgende! 
Voor meer informatie: activiteiten@ijce.nl 

Raadpleeg regelmatig de website van IJCE, http://www.ijce.nl, daar zullen we  
aankondigingen en/of wijzigingen in het programma zo snel mogelijk vermelden.

KLEINE BANEN TOERNOOI 
In het nieuwe jeugdbeleid is geformuleerd om de jeugd te stimuleren deel te nemen aan 
wedstrijden. Het Kleine Banen Toernooi, een wedstrijdcircuit voor pupillen, is een kans 
bij uitstek hiervoor. We hebben dit seizoen een groep van meer dan 15 pupillen uitgeno-
digd die onder begeleiding van Stella Post en Rianne Garretsen hieraan mee gaan doen. 
Voor meer informatie: lees hier of mail naar: activiteiten@ijce.nl 

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

SHORTTRACK VOOR TRAININGSGROEPEN
Iedere trainingsgroep, dus zowel toer als langebaan, en 
van pupil tot volwassene, heeft de kans om te shorttrac-
ken. Het uur van 07:15 - 08:15 uur op zaterdag op de 
binnenbaan 30X60 is hiervoor beschikbaar. Er zijn short-
track schaatsen beschikbaar en … wat belangrijk is: een 
hele goede trainer. Maak er gebruik van om je bochten-
techniek te verbeteren. Voor meer informatie: 
lees hier of mail naar: shorttrack@ijce.nl 

WEDSTRIJD VOOR PUPILLEN 
Alle pupillen van IJCE kunnen 16 november meedoen aan de eerste onderlinge wedstrijd 
van het seizoen. Op de 30x60 m buitenbaan worden allerlei soorten wedstrijdjes geor-
ganiseerd. Een verrassing dus. De wedstrijd is van 07:30-08:30 uur. Doe allemaal mee! 
Voor meer informatie: mail naar: activiteiten@ijce.nl 

INTEGRATIE VAN PUPILLEN/JUNC1 
Na 1 december gaan alle pupillen en junioren C1, voor zover zij op de 400m baan 
(gaan) schaatsen, op hetzelfde uur trainen. Pupillen en junioren C1 die nu nog op zater-
dag 08:45 en zondag 07:30 trainen gaan naar zaterdag 07:30 uur. Op dit uur schaatsen 
ook de beide opleidingsploegen. Een geweldige kans om deze kanjers te zien rijden. De 
voorbereidingen zijn in volle gang voor deze overgang. 
Voor meer informatie: mail naar: activiteiten@ijce.nl 

WELKOMSTLESSEN 
De eerste welkomstles is op 26 oktober georganiseerd voor zeven nieuwe jeugdleden en 
hun ouders. Waarom een speciale welkomstles? Het is niet alleen belangrijk dat nieuwe 
leden een goede introductie krijgen maar ook dat we ruim de tijd te nemen om de  
ouders op een goede en stimulerende wijze te betrekken bij de vereniging. De reacties 
van de ouders waren zeer positief. Vooral het feit dat er speciaal voor hen ruim tijd en 
moeite werd genomen om alles over de vereniging uit te leggen, oogstte waardering.  
We zoeken nog trainers voor de tweede welkomstles op 23 november. 
Voor meer informatie: lees hier of mail naar: activiteiten@ijce.nl 
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