
maart 2016 • nummer 9   

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

(advertentie)

MEDEDELING OVER ALV

De Algemene Leden Vergadering van IJCE zal gehouden worden op maandag 25 april 2016 in 
het Gildehuis, Boutenslaan 159A, Eindhoven.

VRIJWILLIGERSAVOND 
Inmiddels is het een traditie geworden om na het ijsseizoen een vrijwilligersavond te organi-
seren. Er zal weer een gastspreker aanwezig zijn om een mooie invulling te geven aan deze 
avond die gepland is op maandag 21 maart 2016 om 20.00 uur in het Gildehuis aan de Bou-
tenslaan. Als u vrijwilliger bent wordt u in principe benaderd maar mocht dat niet helemaal 
goed gaan bent u toch van harte welkom. 
Informatie bij Paula van der Kaaij met het mailadres activiteiten@ijce.nl

TAFELGESPREK LEDEN EN BESTUUR OP 2 MAART JL.
‘We maken ons zorgen over het voortbestaan van onze mooie vereniging’ - ‘Het jeugd-
beleid is het beste wat de vereniging de laatste jaren heeft gedaan’ - ‘Er moeten meer 
vrijwilligers komen om de activiteiten van onze vereniging mee uit te voeren’ - ‘Als de 
contributie omhoog gaat lopen er weer leden weg’ - ‘De vereniging is er niet om zo 
goedkoop mogelijk te schaatsen’ - ‘Je bent bij een vereniging om beter te leren schaat-
sen en om mee te doen aan verenigingsactiviteiten, daar betaal je contributie voor’ - 
‘Dat tweede uur op zaterdag moet weer terugkomen’ - ‘Jammer dat die woensdagavond 
al na één jaar is afgeschaft’ - ‘De vrije schaatsers zijn het kind van de rekening’ - ‘In 
vergelijking met andere ijsverenigingen is onze contributie echt niet hoog, zeker niet als 
je bedenkt dat we als IJCE daarvoor eigen ijsuren hebben en dus niet op de publieksu-
ren behoeven te trainen’ - ‘Leden werven!’ - ‘Sponsors werven voor ons 70-jarig jubi-
leum’ - ‘Één langebaan-uur extra kost zo’n € 10.000,- per seizoen, om dat te betalen heb 
je zo’n zestig extra leden nodig’.
Dit zijn zo wat uitlatingen tijdens de goed bezochte discussieavond op woensdag 2 maart 
jl. De 25 deelnemers waren een goede afspiegeling van de diverse ‘afdelingen’ van IJCE: 
pupillen, jeugd, vrije schaatsers, trainende schaatsers, wedstrijdrijders en trainers. Zo 
ontmoetten veel aanwezigen nieuwe gezichten, niet alleen omdat we zonder ijsmuts of 
helm in de Ab Capponzaal bij elkaar zaten. Dit alleen al maakte de bijeenkomst de moei-
te waard. Tijdens de discussie kwam een bonte verzameling van uiteenlopende menin-
gen en wensen naar voren. De grootste winst van de avond is misschien wel dat men 
zich nu beter bewust is van de diverse belangen en wensen die er in onze vereniging 
leven. Dat maakt het voor het bestuur overigens niet eenvoudig om keuzes te maken 
over bij voorbeeld het ijsrooster en de systematiek van de contributie. Het bestuur gaat 
nu aan de slag om tot voorstellen te komen. Uiteindelijk zal de algemene ledenvergade-
ring op maandag 25 april a.s. over een aantal zaken moeten beslissen. Misschien gaat 
het bestuur tussentijds nog een keer met leden in gesprek om tot goede voorstellen te 
komen. Houd in elk geval de website en de nieuwsbrief in de gaten. Natuurlijk zijn spon-
tane suggesties en ideeën welkom!! Laat je horen! 
Kom in elk geval naar de algemene ledenvergadering op maandag 25 april a.s.!!!  
  

Willem Maris, vicevoorzitter

KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 26 maart sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl

UITSLAG CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MARATHONSCHAATSEN 

(eerder gepubliceerd op de IJCE-website)
Op maandag 29 februari zijn de clubkampioenschappen marathonschaatsen verreden. 
Alle uitslagen en een verslag van Dorus v.d. Boom over dit zeer positief verlopen evenement 
vind je hier.

 

SHORTTRACK CLINICS VOOR STARTERS 
Voor zowel jeugd als senioren die kennis willen maken met het shorttracken organiseert IJCE 
een spoedcursus shorttrack van twee zaterdagochtenden; 19 en 26 maart 2016. De clinics 
worden gegeven door drie ervaren shorttracktrainers. Shorttrackschaatsen zijn beschikbaar. 
De kosten voor de deze twee clinics, inclusief de shorttrackschaatsen, bedragen € 20 voor 
IJCE-senioren en € 15 voor IJCE-jeugd tot en met 23 jaar. Meer informatie over wat de clinic 
inhoud en hoe je kunt inschrijven vind je hier.

SLOTMANIFESTATIE SENIOREN
Zeg nu zelf, wie wil er nu niet de Luc Prins of Ab Hagen-
doorn Trofee winnen? Dat kan op zondag 13 maart, want 
dan worden deze leuke marathons verreden. 
Om 8:30 uur is het inschrijven in de jurytoren.
Meedoen?
De Luc Prins Trofee is er voor vrouwen van 40 jaar en 
ouder en voor mannen van 50 plus. De Ab Hagendoorn 
Trofee is er voor mannen van 60 tot 120 jaar. Ben je 
jonger? Geen probleem! We hebben altijd supporters 
nodig.  Als je deze taak uitvoert, ben je na de rit net 
zo moe als de rijders zelf. Aansluitend is er nog alle 
tijd om nog lekker te kunnen rijden. 
Dus komt allen en doe mee! 

Namens de organisatie, Gea Bogerd

EERSTE JOS DIELIS BOKAAL UITGEREIKT
De Jos Dielis Bokaal is dit jaar ingesteld als blijven-
de herinnering aan Jos wegens zijn enthousiaste 
en grote inzet en betekenis voor de jeugdafdeling 
van IJCE. 
De eerste Jos Dielis Bokaal werd verreden op 
27 februari en is uitgereikt aan de winnaars van 
de zogenaamde combi-wedstrijd voor de IJCE-
jeugd. De winnnaars zijn: Maud Beusen en Geert 
van der Heijden. 
De combi-wedstrijd voor de jeugd bestaat uit een 
shorttrack race op de binnenbaan, een sprint van 
300 meter en een massastart over 6 of 7 ronden 
op de 400m buitenbaan. Meer dan 40 jeugdleden 
namen deel aan de wedstrijden die werden ver-
reden onder ideale ijs- en weersomstandigheden. 
Lees het verslag van Ad den Otter en bekijk de 
foto’s hier.

SPI 2016:   10.650 RONDEN GEREDEN
De 197 deelnemers aan SPI 2016 hebben samen in totaal maar liefst 10.650 rondjes ge-
reden, bijna 4000 km! Nieuw dit jaar was het Junioren-SPI, dat zeer geslaagd verliep en 
komende jaren vast onderdeel van SPI zal zijn. De junioren rijden een half uur in plaats 
van een heel uur, dat maakt  SPI haalbaar voor een grote groep junioren, 62 junioren 
hadden zich ingeschreven. Bij de senioren wisten de snelste rijders meer dan 180 rondjes 
in een uur te rijden. Maar... dat was een rekenfout (factor 2). Anderen haalden SPI-norm 
niet, zo leek het. Ook dat bleek een foutje: 10 rondes uit telling verdwenen. De fout werd 
snel hersteld, tot opluchting van de deelnemers. 
Lees het volledige verslag van Wim Ottenhoff over SPI 2016 hier. 
Alle SPI uitslagen vind je hier en alle foto’s hier.
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