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UITNODIGING 

A F D E L I N G  L A N G E B A A N  

VACATURE VOOR TRAINER EN ASSISTENTTRAINER 
Wij zijn als AIJC Langebaan opzoek naar versterking(en) voor ons trainersbestand. Het gaat hier dan om gediplomeerde 
trainers die de leiding hebben over een trainingsgroep, of mensen die als assistent van een groepstrainer willen fungeren. 
Eigenlijk is iedereen welkom, mits je hart hebt voor het (langebaan)schaatsen. 

 We zien je reactie graag tegemoet! 

Menno Bakker (voorzitter langebaan): voorzitter.lb.aijc@gmail.com  

WAT ZIJN JE TAKEN? 

- (Schaats)training geven aan kinderen, 
jeugd of jongvolwassenen (30 jaar); 
- Minimaal 1x per week training geven 
in de zomer (mei tot oktober). Dit zijn 
loop-, fiets-,kracht- en schaatstraining 
op het "droge". 
- Aanspreekpunt voor leden en ouders 
van leden. 
- De AIJC-langebaan wil een tweede 
thuis zijn voor haar leden. Jij als 
(assistent)trainer bent daar als eerste 
verantwoordelijk voor. Leden moeten 
jou als soort familie gaan zien. - Je 
maakt leden enthousiast om te trainen 
en maakt de training ook uitdagend; 
- Je houdt met ieder lid rekening, onge-
acht niveau, leeftijd, motivatie en doe-
len. 

 JIJ BENT; 

Gek op schaatsen; 
- Vaardig op de schaatsen (noren); 
- Een talent in training/les geven; 
- Initiatiefrijk; 
- Goed in samenwerken; 
- Flexibel; 
- Eventueel in het bezit van een (KNSB) 
trainersdiploma of diploma in sportbe-
geleiding (ALO, mbo-sport, etc.). 

  

 

 

 

 

WIJ BIEDEN; 

- Financiële vergoeding per gegeven 

training. 

- Unieke kans om toekomstige toppers 

te begeleiden; 

- Gemotiveerde en enthousiaste leden 

die echt willen trainen; 

- Veel vrijheid voor eigen initiatief; 

- Een leuke en bijzondere groep trai-

ners; 

- Vereniging die door een “jong” en 

energiek bestuur wordt bestuurd. 

Het bestuur van de Alkmaarsche IJsclub nodigt hierbij al haar leden 
uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

20-06-2019 
AGENDA ZIE PAGINA 5 

mailto:voorzitter.lb.aijc@gmail.com
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 AI JC AGENDA 2019  
JUNI, JULI  

2019 

KUNSTRIJDEN: ZOMERIJS  
 

20 
JUNI 2019  

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
Aanvang: 19.45 uur  

 MEDIO JULI  

2019 

KUNSTRIJDEN: SMELTFEEST  
 

19-30 
AUGUSTUS 2019  

KUNSTRIJDEN: 3E SUMMERCAMP  
 

2 
SEPTEMBER 2019  

KUNSTRIJDEN: WINTERIJS 

12 
OKTOBER 2019  

OPENING SCHAATSSEIZOEN 2019-2020 
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VAN DE VOORZITTER - BRAM DIELEMAN 
 

Beste AIJC leden, 
 

De laatste nieuwsbrief van het seizoen 2018-2019 en tevens de uitnodiging 
voor onze algemene ledenvergadering (ALV) op 20 juni a.s. In de touch down 
zaal op de Meent Bauerfeind. 

Tijdens de ALV zal er kort teruggeblikt worden op het afgelopen seizoen en zal 
het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en een blik 
vooruit werpen naar hopelijk een mooi schaatsseizoen 2019-2020. 

De vergadering wordt afgesloten met een presentatie van Raymond Koen, 
topsport coördinator bij het Olympisch netwerk en nauw betrokken bij de 12 
RTC’s die Alkmaar rijk is. 

In de hoop veel leden te mogen begroeten op 20 juni wens ik u allen  ook een 
mooie zomer toe. 

Geniet van een 
mooie zomer ! 

 

Vorig jaar werd de AIJC uitgeroepen tot: “Vereniging 

van het jaar 2018—gemente Alkmaar”. Nu gaan we 

voor de provincie Noord-Holland, toch?  

Breng je stem uit via deze link:  https://bit.ly/2VBFNBy  

en vraag iedereen die je kent om ook op de Alkmaar-

sche Ijsclub te stemmen!!  

AIJC VERENIGING VAN HET JAAR 2019 - STEMMEN!!! 
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SCHAATSLES 
ZATERDAGAVOND SCHAATSEN! 

De zaterdagavondlessen hebben veel nieuwe enthousiaste schaatsers mogen verwelkomen. Dit was erg be-
langrijk omdat tijdens het vorig seizoen de animo eigenlijk te gering was om financieel uit de kosten te ko-
men. We zijn de schaatswinter geëindigd met 70 schaatsers. Dit is een mooi aantal waarmee we volgend 
seizoen weer enthousiast verder kunnen. Hopelijk sluiten weer meer mensen aan bij deze lessen van (echte) 
beginners tot de meer gevorderden.  

 
Het is goed om te weten dat meerdere gezinnen gezamenlijk dit uur de lessen volgen. Passief aan de kant 
staan kijken als je zoon of dochter les krijgt is dus niet nodig. Ga zelf ook gewoon mee schaatsen! Dat is leuk, 
gezellig en bovenal gezond om te bewegen! 
 
Een leuke en ook zeker nuttige avond was de clinic die gegeven werd door Jochem Uytdehaage. Velen heb-
ben nuttige tips gekregen die er weer toe bijdragen dat de schaatstechniek verfijnd kan worden en de 
schaatsbeleving weer toeneemt. Een uurtje is eigenlijk te kort maar als het even meezit herhalen we deze 
clinic volgend seizoen nog een keer! 
 
Het seizoen vliegt dan opeens voorbij en na de laatste les die met een drankje in het restaurant van de ijs-
baan is afgesloten is er nog een mooie traditie.  Het ‘echte einde’ wordt al jaren door veel deelnemers van 
de schaatslessen beleefd door een gezamenlijke trip naar Thialf. Daar schaatsen we dan op een publiek uur 
in deze heilige ijstempel in Heerenveen . Dit is altijd een bijzondere belevenis en weer heel anders dan de 
eigen Meent ijsbaan. 
 
Wij hopen dat de meeste deelnemers van dit uur volgend seizoen weer enthousiast de ijzers gaan onderbin-
den en we werken eraan om nog meer mensen enthousiast te maken voor de vereniging. 
Dus als je familieleden, kennissen of buren hebt die het schaatsen willen leren of hun techniek wat willen 
bijschaven, laat ze dan na de vakantieperiode de AIJC site raadplegen en zich inschrijven voor ons (of een 
ander) AIJC uur! 
 
Wouter van de Eshof 
Bert Bak 

Schaatslessen voor volwassenen en jongeren van 13 jaar en ouder. Iedereen kan mee-

doen! Dus ook als je nog nooit hebt geschaatst of onzeker bent over wat je kunt.  
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AGENDA ALGEMENE LEDEN VERGADERING AIJC D.D. 20-06-2019 
 

 

 

 

1. Opening 

2. Mededelingen en aanmelden onderwerpen voor de rondvraag 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering, d.d. 21 juni 2018 

4. Verslag penningmeester: 
 4.1 Exploitatieoverzicht 2018/2019 en balans per 1 april 2018 en 31 maart 2019 
5. Verslag kascommissie boekjaar 2018/2019 
 5.1 Benoeming nieuwe kascommissie 
6. Begroting 2019/2020 

7. Vaststellen contributie 2019/2020 

8. PAUZE 

9. Lid van Verdienste 

10. Secretaris HB (Alie Kleine) aftredend en herkiesbaar 

11. SFA status quo en ijs uren 2019/2020 

12. RTC, ook op de Meent Bauerfeind 

13. Kort verslag afdelingen/commissies 

 13.1 Toerschaatsen; 

 13.2 Kunstrijden; 
 13.3 Langebaan; 
 13.4 Jeugdschaatsen; 
 13.5 Zoeff; 
14. Rondvraag 

15. Presentatie Raymond Koen (topsport coördinator bij het Olympisch netwerk)  

 

Namens het bestuur 

 

Afmeldingen graag doorgeven op: secretaris@alkmaarscheijsclub.nl 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING AIJC  

Aan: De leden van de AIJC Verzonden d.d.: 27 mei 2019 

Datum: 20 juni 2019 Aanvang: 19:45u (zaal open 19:30u) 

Locatie: Sportcomplex De Meent 
(Touch Down) vergaderzaal 

Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 

mailto:secretaris@alkmaarscheijsclub.nl
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AFDELING KUNSTSCHAATSEN 
ELK JAAR SLUIT AIJC HET WINTERSEIZOEN AF MET DE MOOISTE IJSSHOW VAN NEDERLAND.  
 

MET DE  IJSSHOW “HEROES” BRACHT AIJC EEN ODE AAN ALLE HELDEN.  
Tal van artiesten en persoonlijkheden worden gezien als helden of (levende) legendes. De jaarlijkse ijsshow 
van AIJC kunstrijden bracht een ode aan deze helden. Personen die op wat voor manier dan ook voor  
iemand een held zijn (of zijn geweest) passeerden de revue.  

 

Meer dan 100 leden deden mee. Allemaal kunst-
schaatsers uit de Regio Alkmaar. De optredens van 
beginnende schaatsers en gevorderden die meedoen 
op nationaal en internationaal niveau wisselde elkaar 
in hoog tempo af. De ijshal was omgetoverd in een 
waar theater met tribunes, professioneel licht en 
geluid, theaterdoeken en decor. De schaatsers  
kregen allen een kür in de show en hier werden zo-
wel kostuums, make-up en kapsels en accessoires op 
aangepast!  

DE IJSSHOW VAN AIJC WAS EEN WAAR SPEKTAKEL! 
Zeer voldaan zijn we weer van deze wervelende ijs-
show die wederom niet mogelijk was geweest met 
veel inzet van al onze rijders en al onze leden, de coa-
ches, de show-commissie, Alkmaar Sport, De Meent 
Bauerfeind, Trck, de jongens van het licht en geluid, 
alle vrijwilligers voor en achter de schermen en onze 
oud-leden die elk jaar weer helpen. Op onze facebook 
fotopagina kun je de mooiste officiële foto's van de 
show bekijken!  
 

SUMMERCAMP 2019 VAN 12 T/M 23 AUGUSTUS 

Van maandag 12 t/m vrijdag 23 augustus 2019 verzorgt Marcus Deen, onze hoofd coach de 3e editie van 

het Summercamp Kunstrijden Alkmaar. Twee weken lang staat de Meent in het teken van kunstrijden. Voor 

iedereen die wilt schaatsen, van beginner tot wedstrijdrijders.  Er wordt een compleet verzorgd dagpro-

gramma aangeboden: techniek, schaatsvaardigheden, presentatie, nieuwe kuren en conditie. Er is ook ruim-

te voor ontspanning en gezelligheid. 

Het kamp is van 12 augustus t/m 23 augustus 2019 waarna we op 26 augustus starten met het 

winterijs. Meer informatie en aanmelden via www.aijc.nl 

http://www.aijc.nl


AFDELING KUNSTSCHAATSEN 
HET HELE JAAR DOOR WELKOM BIJ AIJC-KUNSTSCHAATSEN 
 

Publiek, fans, sponsoren, supporters, liefhebbers, vrijwilligers, recreanten en top sporters genieten het hele 
jaar door op eigen manier van kunstschaatsen bij De Meent Bauerfeind. 
 
Kijk even door de ramen aan de rechter kant als je binnen wandelt bij De Meent Bauerfeind, wellicht zie je ze 
trainen in de ijshal. Je zult ze zien vallen, opstaan en er weer voor gaan, hun doorzettingsvermogen is bewon-
derenswaardig. De schaatsers van AIJC rijden wedstrijden en boeken succes in binnen en buitenland waar ze 

met grote trots de 
Nederlandse vlag 
dragen.  
 
Naast de dagelijkse 
trainingen van de 
kunstrijvereniging 
AIJC worden nationa-
le kwalificatiewed-
strijden voor de Ne-
derlandse kampioen-
schappen georgani-
seerd, tientallen 
schaatsers uit het 
hele land reizen naar 
Alkmaar om hier aan 
mee te doen.  
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HET HELE JAAR DOOR IS HET MOGELIJK OM  

LESSEN BIJ AIJC TE VOLGEN.  

 
Vanaf 4 jaar is het mogelijk bij ons te komen leren schaatsen en 
verder te groeien in de sport. Onze wedstrijdrijders trainen onder 
begeleiding van Marcus Deen, meermalig Nederlands kampioen 
kunstrijden, EK en WK rijder. Alle lessen worden verzorgd door 
enthousiaste en toegewijde coaches. 
De Club bied zeer aantrekkelijke proefpakketten zodat iedereen 
kennis kan maken met deze prachtige sport. Vraag naar de actuele 
acties (leden.kr.aijc@gmail.com) 
 

BLIJF OP DE HOOGTE VIA ONZE FACEBOOK PAGINA WWW.FACEBOOK.COM/AIJCKUNSTRIJDEN   

VAN DE ACTUELE ACTIVITEITEN, TOEGANG TOT ALLE WEDSTIJDEN IS GRATIS. 

mailto:leden.kr.aijc@gmail.com
http://www.facebook.com/AIJCkunstrijden
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AFDELING LANGEBAAN 
ZOMERTRAININGEN & AANVANGSTIJDEN  
 

We zijn alweer begonnen met de zomertrainingen en er daarom geven we een kort overzicht van welke 
trainingen wij  aanbieden in de zomermaanden. De ledenadministratie heeft via de mail informatie gestuurd 
over waar en wanneer de  zomertrainingen zijn. Hieronder tref je een overzicht: 

 
Maandag  19:00 uur: landtraining Heiloo (iedereen)  
Dinsdag  19:00 uur: wielrennen vanaf Ranzijn (vanaf junioren C2)  
Woensdag  18:30 uur: skeeleren Warmenhuizen (iedereen)  
Vrijdag  19:00 uur: looptraining Viaanse Molen (vanaf junioren)  
Zaterdag  10:00 uur: mountainbiken (vanaf 1 juni) (pupillen en junioren C)  

LANGEBAAN SPONSOREN 
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CONTACT 

HOOFDBESTUUR 

Algemeen voorzitter: Bram Dieleman 

a.j.dielman@bauerfeind.nl 

 

Secretaris: Alie Kleine 

secretaris@alkmaarscheijsclub.nl 

 

Penningmeester: Ilana Wokke 

penningmeester@alkmaarscheijsclub.nl 

 

 

BESTUUR WEDSTRIJD-

SCHAATSEN, LANGEBAAN 

Voorzitter: Menno Bakker 

Voorzitter.lb.aijc@gmail.com  

 

Secretaris/Ledenadm.:  

ledenadm.lb.aijc@gmail.com 

 

Penningmeester: Ilana Wokke 

penningmeesterlb@gmail.com 

 

 

SCHAATSLESSEN  | 

TOERSCHAATSEN 
Voorzitter / Penningmeester  

Afdeling toerschaatsen: Hans Riegen   

h.riegen@quicknet.nl 

 

 

JEUGDSCHAATSEN 

Joost Besseling / Joost de Wijs  

jeugdschaatsen@alkmaarscheijsclub.nl  

 

 

KUNSTSCHAATSEN 

leden.kr.aijc@gmail.com   

 

 

ZOEFF (G-SCHAATSEN) 

Marianne Kort 
secretaris.zoeff@alkmaarscheijsclub.nl 

Like de pagina van de  

Alkmaarsche Ijsclub en blijf op 

de hoogte van het laatste 

nieuws. Vinden we leuk! 

SPORTS 

KNEE  

SUPPORT 

DE BESTE BESCHERMING  

TEGEN OVERBELASTING. 
 

Bij het schaatsen wor-
den uithoudingsver-
mogen en kracht ge-
combineerd. Lang diep 
zitten, doet pijn. De 
druk op de spieren 
neemt toe. Deze sport-
bandage voor de knie 
verbetert door een lich-
te compressie de bewe-
gingscontrole van de 
knie tijdens langdurig 
sporten.  
 
Tegelijkertijd masseert 
de stevige kniebandage     
tijdens het bewegen de banden, pezen, spieren en 
het bindweefsel, wat een positieve invloed op de 
sensomotoriek heeft. Op deze manier worden 
stress en het risico op blessures voorkomen en 
neemt pijn door overbelasting sneller af. 
 
Bauerfeind Sport Knee Support is   
online verkrijgbaar.  

STABILISEERT DE KNIE TIJDENS HET SPORTEN 

mailto:voorzitter@alkmaarscheijsclub.nl

