Gratis clinic inline-skaten
Samen met de KNSB geeft IJsvereniging Doetinchem ’96 op donderdag 18 juni
een clinic inline-skaten voor belangstellenden van 16 jaar en ouder. De clinic
wordt gehouden op de ijs- en inline-skatebaan op Sportpark-Zuid, ingang
Liemersweg. Tijdens de clinic ervaren de deelnemers de voordelen van het
dragen van beschermingsmiddelen. Daarnaast krijgen ze tal van vaardigheden
aangeleerd, zoals de juiste skate-houding en het remmen. Ook worden er
behendigheidsoefeningen gedaan.
Deelnemers kunnen het beste op hun
eigen skates meedoen. Voor de
deelnemers die zelf geen inline-skates
hebben, worden inline-skates
beschikbaar gesteld. Tijdens de clinic
moeten de deelnemers alle
beschermingsmiddelen dragen. De
instructeur houdt rekening met
verschillen in vaardigheden en zorgt
ervoor dat de clinic voor iedereen leuk
en leerzaam is. Het is mogelijk om na
het volgen van de clinic deel te nemen
aan het vervolgaanbod van de vereniging. Op die manier is het mogelijk om
binnen enkele weken de basis te leren van het inline-skaten.
Er zijn twee clinics:
1. van 19.00 uur tot 20.30 uur
2. van 20.30 uur tot 22.00 uur
De clinic is vooral bedoeld voor de beginnende volwassene. Geïnteresseerd? Meld
je zo snel mogelijk aan, want het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan door
een bericht te sturen naar secretariaat@ijd96.nl onder vermelding van naam,
adres, telefoonnummer, geboortedatum en aanvangstijd.

Jeugd IJD succesvol in jeugdcompetitie
DOETINCHEM – Door beide wedstrijden te winnen, mocht het team van
IJsvereniging Doetinchem ’96 (IJD ’96) zondagmiddag de wisselbeker
streethockey in ontvangst nemen. De IJD-jeugdleden bleken te sterk voor de drie
overige deelnemende verenigingen.
Op de combibaan op Sportpark-Zuid
werd eerder die dag de 100 meter
slalom verreden. De eerste discipline
van de eerste interclubwedstrijd
inline-skaten van dit seizoen. Naast
de IJD-jeugdleden van 6 tot 13 jaar
namen ook leeftijdgenoten van
Schaatsvereniging De Hessenrijders
(Regio Hummelo en Keppel), Schaatsen Skeelertrainingsgroep Rijn en
IJssel (Regio Arnhem-Deventer) en
IJsvereniging Thialf (Arnhem) deel.
Daarna volgde de 100 meter sprint. Nadat de dertig jonge skaters ook die in rap
tempo hadden afgelegd, was het de beurt voor de massastart over 400 meter.
De dag werd vervolgens afgesloten met een competitie streethockey. Het team
van IJD wist als enige de maximale punten te behalen. Na de uitreiking van de
individuele prijzen mocht daarom de aanvoerder van het IJD-team uit handen
van IJD-voorzitter Richter Lieffering de streethockeybeker in ontvangst nemen.
Een wisselbeker die het Doetinchemse team tijdens de volgende
interclubwedstrijd in juli in Arnhem zal verdedigen.

Free-wheel wedstrijd op 15 juli
Op woensdag 15 juli wordt op de ijs- en
skatebaan op Sportpark-Zuid voor de
tweede keer een officiële KNSBskatewedstrijd verreden. In 2014 trok de
wedstrijd veel belangstelling van het
Doetinchemse publiek. Het is een wedstrijd
in het kader van de competitie om de Freewheel Inline Cup Oost. De wedstrijd begint
om 19.30 uur en wordt georganiseerd door
IJsvereniging Doetinchem ’96 in
samenwerking met de Commissie Freewheel Inline Cup Oost. Toeschouwers hebben gratis toegang tot de ijs- en
skatebaan.

In deze competitie wordt gereden door de categorieën: dames, heren (C-rijders),
junioren (jongens/meisjes vanaf 16 jaar), masters (vanaf 40 jaar). Aan deze
wedstrijd kunnen ook niet-licentiehouders deelnemen. Inline-skaters die zich
willen meten met de wedstrijdrijders zijn van harte welkom. Op een daglicentie
kunnen zij drie keer per seizoen deelnemen. Op deze wijze wil de organisatie de
plaatselijke rijders stimuleren mee te doen
Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Richter Lieffering, voorzitter IJD’96, 06-22704733
Of kijk op de website van de Free-wheel Cup: www.free-wheelinlinecupoost.nl
Deze nieuwsbrief van IJD’96 en de Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert u over de
ontwikkelingen op en rond de ijs- en skatebaan in Doetinchem op Sportpark-Zuid. De brief
verschijnt zo vaak als er nieuws te melden is.
Deze nieuwsbrief kunt u niet beantwoorden. Eventuele reacties op deze brief kunt u richten aan
j.punt33@upcmail.nl of aan secretariaat@ijd96.nl
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