
 

 

 

 

VAN DE VOORZITTER 

 

Schaatsnacht groot succes 

Onder goede weersomstandigheden hebben zo’n 300 

deelnemers genoten van de Schaatsnacht. Ik moet bekennen 

dat ik dit jaar voor de eerste keer aan de start stond. Dat had ik 

gerust al een paar jaar eerder mogen doen. Ik hoop nog kansen 

te krijgen om aan dit inmiddels traditionele evenement mee te 

kunnen blijven doen. Hulde aan de organisatie en alle 

vrijwilligers. 

Meer helmdragers, maar nog niet genoeg 

Gelukkig rijden steeds meer schaatsers met hoofdbescherming 

rond. Sinterklaas heeft blijkbaar verstandige surprises gegeven. Ik weet dat één van 

onze leden zijn helm al meteen de eerste keer heeft getest; en jawel het (be)viel 

goed. Keer op keer wordt bewezen dat een helm het risico op hoofdletsel aanzienlijk 

verkleint. Dus mensen zorg voor je eigen veiligheid en belast de EHBO-ers en je 

collega’s niet nodeloos.  

De komende activiteiten 

We kunnen ons nu gaan voorbereiden op de clubkampioenschappen en het SPI. De 

kinderen gaan in januari naar het Kleine Banen Toernooi in Den Bosch. Ook de 

JosDielis-bokaal voor de jeugd staat in januari op de agenda. Dus, alle reden om te 

blijven trainen! 

Sportfondsen 

Vanaf 1 januari 2017 zijn we niet langer te gast op de gemeentelijke ijsbaan, maar is 

Sportfondsen onze gastheer. Voor het lopende seizoen zal dat volgens afspraak 

nauwelijks gevolgen hebben. Als bestuur gaan we met Sportfondsen in gesprek 

over de samenwerking in het komende seizoen.  

Willem Maris,  

Voorzitter IJCE 

 

LID VAN VERDIENSTE ROEL KUIPERS OVERLEDEN 
Woensdagavond 28 december jongstleden is ons lid van verdienste Roel Kuipers 
overleden. Roel is 79 jaar geworden. 
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Roel heeft heel veel voor onze vereniging en 

ook voor individuele leden betekend. Hij heeft 

jarenlang training gegeven, was 

trainingscoördinator bij de toenmalige afdeling 

hardrijden, is als starter en jurylid actief 

geweest,  heeft enkele keren al onze 

shorttrackschaatsen geslepen en ook heel 

veel schaatsen van onze leden.  

Roel was bij heel veel activiteiten en 

evenementen van onze vereniging als 

vrijwilliger actief. Hij was uiteraard ook een 

zeer enthousiast en verdienstelijk schaatser. 

We zullen hem missen.         

                                                               Willem Maris 

 

 

IJCE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

Deze worden gehouden op 4 en 5 februari 2017 en zijn VOOR ALLE LEDEN VAN 

IJCE. Hoe meer deelnemers, hoe leuker het wordt. Schrijf allemaal in via de website 

van IJCE. Hier vindt u ook nadere informatie over de te rijden afstanden. Tot 4 en 5 

februari.                                                                                          

  Irma Timmermans 

wedstrijdcommissie IJCE 

 

 

 

FLEVOONICE 10 DECEMBER 

Zaterdag 10 december hebben een groot aantal IJCE’ers meegedaan aan de 

toertocht die FlevoOnIce organiseerde. De natuurijscommissie had een delegatie 

van een man of dertig op de schaats gebracht. Een kort verslagje en de ervaringen 

van een van de deelnemers vind je hier. 

 

De natuurijscommissie 

http://www.ijce.nl/web/content/clubkampioenschappen-ijce-op-4-en-5-februari
http://www.ijce.nl/www/doc/2016-2017/nieuwsbrief/nb05/nieuwsbrief5-1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVING SPI SKATE CHALLENGE 2017 IS GEOPEND! 

De inschrijving voor de SPI Skate Challenge is geopend en kan de hele maand 

januari en op ieder moment van de dag via de IJCE website.  

 

 
De SPI Skate Challenge wordt midden februari verreden en iedereen van jong tot 

oud kan meedoen aan dit leuke en uitdagende evenement. Het is een prima 

graadmeter om te zien waar je staat met schaatsen. 

 

Op 18 december was er een wedstrijd in het nieuwe Thialf in Heerenveen waar ook 

een twaalftal van onze pupillen aan meededen. Er zijn mooie resultaten behaald, zie 

hiervoor een kort verslag van een van de trainers, de uitslagen en het fotoalbum 

op de website. 

 

PUPILLEN IN HET NIEUWE THIALF AAN DE START 

http://www.ijce.nl/www/doc/2016-2017/nieuwsbrief/nb05/nieuwsbrief5-2.pdf
http://www.ijce.nl/www/images_berichten/2016-2017/Uitslagenpupillenthialf20161218.pdf
http://ijce.nl/www/fotoalbum/Seizoen%202016-2017/2016-12-18%20Pupillenwedstrijd%20Thialf/album.php


Ook dit jaar is er weer een speciaal Junioren SPI Skate Challenge van een half uur. 

Je kunt je inschrijven via de IJCE website. Daar vind je ook uitgebreide informatie 

over wat de SPI Skate Challenge is en hoe het werkt.  

 

Kijk op www.ijce.nl bij bij Activiteiten > Schaats Prestatie Insigne. Of ga via deze link 

direct naar de inschrijfpagina 

De SPI Commissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA! 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 14 januari sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl 

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

(advertentie) 

 

(advertentie) 

 

http://www.ijce.nl/
http://www.ijce.nl/web/node/56
mailto:nieuwsbrief@ijce.nl
mailto:nieuwsbrief@ijce.nl?subject=Afmelden

