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Eerste regiowedstrijd inline-skaten

Op de combibaan op Sportpark-Zuid werd zondag
21 mei afgetrapt met het programmaonderdeel, de
100 meter slalom. De eerste discipline van de eerste
regiowedstrijd inline-skaten van dit seizoen.

Thialf (Arnhem) en BOD De Sprinters (Bemmel) deel.
Er werd gereden per leeftijdscategorie. Dus iedereen
kon meedoen op zijn of haar eigen niveau. 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.

Naast de IJD-jeugdleden van 6 tot 13 jaar namen ook
leeftijdgenoten van Schaatsvereniging De Hessenrijders (Regio Hummelo en Keppel), Schaats- en Skeeler- De dag werd vervolgens afgesloten met een partijtje
trainingsgroep Rijn en IJssel (Arnhem), IJsvereniging streethockey. Daarna werden de individuele prijzen
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uitgereikt, voor elke categorie, in de vorm van een heinsschaatsshop.nl/events. Ook de tijden, gereden
medaille.
tijdens de komende wedstrijden, worden hier gepubliceerd. Ieder kind kan zo zijn eigen progressie volgen.
Na afloop was er een aandenken voor iedere deelnemer, een (ijs)sjaal, beschikbaar gesteld door Free- De volgende wedstrijd is in Elden en wordt georganiwheel, de schaats- en skeelerspecialist en organisa- seerd op 11 juni door STG Rijn IJssel. Deze wordt heel
speciaal want die vindt plaats tijdens het Nederlands
tor van te gekke bedrijfsuitjes, uit Vorden.
Kampioenschap Marathon Inline-skaten in de vorm
De gereden tijden zijn allemaal geregistreerd en terug van een minimarathon voor kids. Daarnaast nemen
te vinden op de website van Heins Schaatsshop: www. onze jeugdleden ook deel aan een rolhockeytoernooi.

Alle winnaars op een rij
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Aanvankelijk hadden zich vierentwintig kinderen opgegeven, maar door hun enthousiasme kwamen ook
broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee.
Uiteindelijk hebben vijfentwintig kinderen de traininMocht je niet naar Elden gaan dan hebben we een gen met een diploma afgesloten. Een aantal kinderen
mooi alternatief op diezelfde dag. Sportpark Zuid vonden het zo leuk dat zij lid zijn geworden van de
heeft op 11 juni open dag. Een mooi initiatief van de vereniging en nu wekelijks op woensdagavond traigezamenlijke sportverenigingen met ondersteuning nen om zich verder te bekwamen in de techniek.
van de gemeente om haar burgers te faciliteren in
het vinden van de sport die het beste bij hem of haar
5,-1,-66(/
past. Daar doen wij, net als 10 andere verenigingen
NK MARATHON INLINE-SKATEN
van Sportpark Zuid ook aan mee.

Open dag Sportpark Zuid

VFKDDWV VNHHOHU WUDLQLQJVJURHS

De open dag duurt van 12.30 uur tot 16.00 uur. Iedereen die wil, kan dan komen skeeleren. Materiaal
is aanwezig. Om 13.00 uur en om 14.00 uur wordt
een clinic gegeven waarin je de basisbeginselen van
het skeeleren worden aangereikt. Nadat je bent uit
geskeelerd kun je ook nog kennismaken met allerlei
andere sporten.

Kies je sport
Ruim dertig kinderen hebben in het kader van “Kies
je Sport” kennis gemaakt met het inline-skaten.
Zondag 11 juni 2017

“Kies je Sport” is een sportstimuleringsproject voor
alle kinderen van groep 3 tot en met 6 van de basis- Elden, Arnhem-Zuid
scholen uit Doetinchem, Wehl en Gaanderen. Het
project werd georganiseerd door Sportservice Doetinchem om kinderen gelegenheid te geven kennis
te maken met verschillende takken
van sport en de mogelijke sportaan- Deze nieuwsbrief van IJD’96 en Stichting
bieders die de gemeente Doetin- IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert
u over de ontwikkelingen op en rond de
chem kent.
Ruim dertig kinderen kozen voor
het inline-skaten als hun sport. Gedurende vier weken kregen zij een
keer per week een training van IJsvereniging Doetinchem. Die had
ook de skates, de helmen en andere
materialen ter beschikking gesteld.
De trainingen werden verzorgd door
Ewout Tamminga en Sabine Eding.
Met deze bijdrage wil de ijsvereniging kinderen in de gelegenheid
stellen kennis te maken met de inline-skatesport.

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
secretariaat@ijd96.nl

Dit adres kunt u ook gebruiken indien u
geen nieuwsberichten en andere informatie van IJD’96 en Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem wilt ontvangen.
Vragen en meer informatie omtrent lidmaatschap en het reilen en zeilen rondom IJD’96 en Stichting IJs- en Skatebaan
Doetinchem kunt u ook richten aan bovenstaand email adres. Ook verwijzen wij
graag naar de website www.ijd96.nl. Volg
ons ook op facebook https://www.facebook.com/ijsbaan.doetinchem

3

sel.nl en

www.stgrijnijs

