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Skeelertraining (zie hieronder voor meer informatie)
Start: zaterdag 28 maart om 8.50 uur
Locatie: Wieler-skeelerbaan Op Noord, Oude Bosschebaan 11, Eindhoven

Techniek en conditietraining.
Start: maandag 30 maart om 18.30 uur voor jeugd en ouders en om 19.00 uur voor 
volwassenen. 
Verzamelen op het parkeerterrein van het Stationskoffiehuis, Willibrordlaan 137 Waalre. 

Contact en aanmelden:
1.Bij de trainer van je trainingsgroep.
2. Voor leden die geen training volgen bij riekybakermans@onsmail.nl

Fietstraining:
Trainer: Eelco Mulder wil starten met een fietsgroep voor volwassenen
Contact en aanmelden bij Eelco Mulder. eelco.mulder71@gmail.com.

Shorttrack voor volwassenen
Training voor beginners. Deze training is niet kosteloos.
Start: vrijdag 3 april om 20.30 – 21.30 uur
Aanmelden: via de website van IJCE.

IJCE trainers.

Algemene ledenvergAdering

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

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

de Algemene ledenvergAdering zAl dit jAAr wAt lAter plAAtsvinden 
dAn normAAl, nAAr verwAchting op 11 juni. 
het lAAtste nummer vAn dit seizoen vAn de BAAnkrABBels verschijnt 
Binnenkort. dAArin volgt meer informAtie en de AgendA.

het winterseizoen is bijna voorbij
we kunnen aan de zomeractiviteiten gaan denken.

zomertrAining

het winterseizoen mag dan zijn afgelopen, op wieler-skeelerbaan op noord, 
oude Bosschebaan 11, eindhoven kunnen we de hele zomer terecht om te 
skeeleren onder begeleiding. jeugd en volwassenen, iedereen is welkom!

de hele zomer skeeleren op de 400m-BAAn

Wanneer beginnen we? Op zaterdag 28 maart.

Tot wanneer zijn de trainingen? De laatste training is op zaterdag 3 oktober.

Van hoe laat tot hoe laat? De baan gaat open om 8.50 uur en de training begint om 
9.00 uur. Daarna kan iedereen vrij skeeleren.

Moet je je van tevoren opgeven? Nee, je kunt je aan de baan aanmelden bij de trainer.

Wat kost het? Dat weten we nog niet exact. 
Naar verwachting maximaal € 40,- voor volwassenen en € 25,- voor jeugd tot 23 jaar.

Alleen voor leden?  Nee. 
Niet-leden van IJCE betalen naar verwachting maximaal € 75,-.

Moet ik zelf skeelers hebben? Ja. IJCE heeft geen skeelers te leen.

Mag ik een keer komen proberen? Ja, je kunt één keer gratis meedoen. 
Daarna moet je beslissen of je je aanmeldt en de deelnamekosten voldoen.

Hoe regel ik de betaling? Je krijgt daarover bericht zodra het tarief bekend is. 
Ook de trainer kan je dat vertellen.

tijdens de trAining is het verplicht helm en Beschermers te drAgen.

Wie kan me nog meer vertellen? De trainers Ad den Otter en Marijn van Os of bestuurslid 
Willem Maris.

let ook op de weBsite voor meer infomAtie over de kosten! 

Willem Maris
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