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IJD mede-organisator van
Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018

De Achterhoek is op 8, 9 en 10 juni 2018 de trotse
gastheer van een bijzondere sportieve happening:
Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek
2018. Op de Special Olympics Nationale Spelen
2018 zijn alle sporters met een verstandelijke
beperking welkom, ongeacht niveau of eerdere
prestaties. Ruim 2.500 deelnemers doen mee aan
21 verschillende takken van sport. Daarbij krijgen
ze steun van heel veel vrijwilligers en coaches.

Net als bij de Olympische Spelen is er een openingsceremonie op 8 juni op de Vijverberg met het ontsteken van de vlam en het voorstellen van de teams.
In het Special Olympics Dorp brandt drie dagen lang
de Special Olympics vlam.
Tijdens de Special Olympics Achterhoek 2018 zullen
21 sporten worden aangeboden op 14 verschillende locaties, verspreid door de hele Achterhoek,
zowel indoor als outdoor. Uiteraard is er ook een
Special Olympics dorp, waar de 2.000 sporters en
hun 1.000 begeleiders worden ondergebracht. Het
Special Olympics dorp zal worden gecreëerd binnen
Marveld Recreatie in Groenlo. Arriva zal zorg dragen
voor pendeldiensten tussen het Special Olympics
dorp en de 14 verschillende sportlocaties. Daarnaast
zal iedereen, jong of oud, worden uitgenodigd om
deel te nemen aan één van de sporten of de clinics
en is men uiteraard welkom om de deelnemers aan
te moedigen op één van de 14 locaties.

Stichting Special Olympics Nationale Spelen 2018
organiseert de Nationale Spelen in opdracht van
Special Olympics Nederland. Juist voor mensen met
een verstandelijke beperking is het belangrijk dat
zij zien hoe leuk en waardevol het is om te sporten.
Toch is het voor hen niet vanzelfsprekend om aan
sport te doen. Bij de Nationale Spelen kan iedereen
mee doen en iedereen kan winnen!
Special Olympics heeft zichzelf allereerst ten doel
gesteld om een sportevenement met allure te
organiseren in juni 2018. Daarnaast vinden zij het
belangrijk dat er meer aandacht wordt gevraagd
voor deze speciale sporters met een verstandelijke
beperking. Het vergroten van de naamsbekendheid
staat derhalve hoog in het vaandel. Tot slot dragen
zij in nauwe samenwerking met diverse partijen in
de Achterhoek en daarbuiten, zorg voor een opvolgingsprogramma. Ook na de Nationale Spelen
willen zij dat deze speciale sporters actief kunnen
blijven, door blijvende activiteiten en voorzieningen
in de Achterhoek. Iedereen heeft immers recht om
te sporten en hierdoor willen zij bijdragen aan een
inclusieve samenleving.

Wij, als IJsvereniging Doetinchem ’96, doen hieraan
mee en organiseren op 9 en 10 juni de inline-skate
wedstrijden voor de Special Olympics. Naar schatting
zullen ongeveer 20 tot 25 sporters hieraan deelnemen.
Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die het
weekend van 9 en 10 juni 2018 één of meerdere
dagdelen willen meehelpen om de happening tot
een succes te maken. Wij doen een dringend beroep op u. Wellicht wilt en kunt u ons helpen met
de organisatie van deze wedstrijd. Stuur een mail
naar: secretariaat@ijd96.nl
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Schaatsen in Zweden
Voor de schaatsers die zeker willen zijn van goed
(en geveegd) ijs in een rustige en natuurlijke omgeving, is Falun in Zweden een goede bestemming:
goed ijs van eind december tot eind maart. De
langste (en breedste) geveegde baan van Europa!
Vlak in de buurt, in Dalarna: nog veel meer heerlijke schaatsmeren, voor de liefhebbers verschillende

ski-gebieden en oneindige langlaufloipes. Ga voor
meer informatie naar www.NatuurijsZweden.nl.
Kijk op de Facebookpagina of volg NatuurijsZweden op Twitter.

Inline-skaten
in de winter

IJspret
op het Simonsplein

Vanaf begin oktober kunnen jeugdleden van
IJsvereniging Doetinchem ‘96 trainen in de Hessenhal in Hoog-Keppel. Het bestuur heeft contact
gezocht met de Hessenrijders om gezamenlijk op
te trekken. Elke donderdag van 19.00 tot 20.00
uur kunnen jeugdleden van IJD ’96 aansluiten en
meetrainen. De kosten hiervoor bedragen slechts
€ 20,00. Tijdens de vakanties zijn er geen trainingen. De trainingen worden verzorgd door trainers
van beide verenigingen.

Sportservice Doetinchem en IJsvereniging Doetinchem ‘96 proberen samen met de gemeente
alle leerlingen van groep 3 en 4 in Doetinchem en
omgeving op het ijs te krijgen.
In het centrum van Doetinchem, Simonsplein, ligt
van 11 tot en met 15 december een kunstijsbaantje. IJsvereniging Doetinchem ’96 is nog op zoek
naar trainers die de clinics kunnen verzorgen. De
clinics vinden plaats tussen 9.00 en 14.00 uur.
Sportservice Doetinchem benadert de scholen en
maakt de planning. IJD ’96 gaat proberen om een
vervolgaanbod aan te bieden in Deventer.

Jeugdleden, die willen meedoen, kunnen zich
melden in de Hessenhal bij een van de trainers.

Schapen eten van twee walletjes
Er is geprobeerd om de
walletjes rondom de
ijsbaan machinaal te
maaien. Dit was geen
groot succes. Voor de
vrijwilligers van IJD ’96 en
voor de medewerkers van
BUHA is het maaien van
de walletjes met een bosmaaier een moeilijke en
tijdrovende klus. Daarom
is besloten om voortaan
drie maal per jaar de walletjes te laten begrazen
door schapen. Dinsdag 24
oktober zijn de schapen
begonnen met het begrazen van zowel de binnenals de buitenwal op het
terrein van de ijsbaan.
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WK Inline- & Freestyle-skaten 2018 in Gelderland:
Heerde & Arnhem
•
•

Arnhem Centraal) waarin het WK wordt georganiseerd tezamen met een aanbod aan clinics en
demonstraties.
Inspireren van een jonge generatie sporters voor
deze relatief onbekende sporten in opkomst
Vergroten van de aandacht voor Freestyle-skaten in Nederland.

Freestyle-skaten is zeer spectaculair. Nieuwsgierig?
Er staan vele filmpjes op Youtube. Neem maar eens
een kijkje.

De wedstrijden zullen van 1 t/m 8 juli 2018 georganiseerd worden in Heerde (3 dagen baanwedstrijden op de Bertus Dokter Piste) en Arnhem (3 dagen
wegwedstrijden en 1 dag marathon in het centrum
van Arnhem).
Naast het WK Inline-skaten komt deze periode ook
het WK Freestyle-skaten naar Arnhem.
Freestyle-skaten is in Nederland een sport die niet
via een bond georganiseerd wordt. De organisatie
van dit WK is toegevoegd aan het BID om enerzijds
de kans op toewijzing van de evenementen te vergroten en anderzijds om een jonge
generatie sporters aan te spreken Deze nieuwsbrief van IJD’96 en Stichting
met spectaculaire en populaire ur- IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert
u over de ontwikkelingen op en rond de
ban sports. Samenbrengen van het ijs- en skatebaan in Doetinchem op SportWK Inline- en het WK Freestyle-ska- park-Zuid. De brief verschijnt zo vaak als
ten brengt de grote diversiteit van er nieuws te melden is. Deze nieuwsbrief
kunt u niet beantwoorden. Eventuele rebeide sporten onder de aandacht.
acties op deze brief kunt u richten aan
Het WK Freestyle-skaten bestaat uit
diverse onderdelen, te weten classic
slalom / speed slalom / freestyle slides / battle slalom / pair slalom en
freejump. Het volgende worden nagestreefd met de organisatie van het
WK Freestyle-skating:
•

Aanbieden van een aantrekkelijk
urban sportevenement op een
locatie in de binnenstad van Arnhem (St. Eusebius kerk of Station

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
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