
 

 

 

                       

 

IJsbaan open voor inline-skaten! 

Vanaf  1 april is de multifunctionele ijsbaan open als inline-skatebaan. Vanaf dat 

moment wordt er op de baan volop ge-inline-skatet oftewel geskeelerd. Inline-

skaten is tegenwoordig de officiële benaming die de KNSB hanteert. De term 

skeeleren is alleen in Nederland bekend, maar in het buitenland wordt deze sport 

onder de naam inline-skaten beoefend.  

 

Mocht u willen inline-skaten dan bent u van harte welkom tijdens de publieksuren 

op dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 21.30 uur, op woensdag  

van 13.30 tot 17.00 uur en op zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Ook kunt u 

deelnemen aan de trainingen en de clinics voor het inline-skaten. Een clinic 

omvat vijf lessen waarin u de basistechnieken leert. U leert hier onder meer hoe 

u moet remmen en hoe u – niet – moet vallen.  

 



 

 

Trainingen 

De trainingen en de lessen worden iedere week gegeven op dinsdagavond. Ze 

beginnen  om 19.45 uur en duren tot 21.00 uur. De trainers van IJsvereniging 

Doetinchem zijn Richard Janssen en Frans Mönchen. Voor de trainingen maakt 

het niet uit of u een beginneling bent of al een gevorderde skater. U kunt op elk 

gewenst moment instappen. Kijkt u voor de tarieven op de website www.ijd96.nl, 

onderaan de pagina lidmaatschap. 

Jeugd 

Voor de jeugd worden aparte trainingen gegeven, ook op de dinsdagavond maar 

dan van 18.30 uur tot 19.45 uur. 

 

Kies je sport 

Zo’n dertig kinderen hebben in het kader van “Kies je Sport” kennis gemaakt met 

het inline-skaten.  “Kies je Sport” is een sportstimuleringsproject voor alle 

kinderen van groep 5 en 6 van de basisscholen 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 sportaanbieders die de gemeente Doetinchem kent.  

 

 
 

Zo’n 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 Richard Janssen en Frans Mönchen, de beide 
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trainers van de ijsvereniging. Met deze bijdrage wil de ijsvereniging kinderen in 

de gelegenheid stellen kennis te maken met de inline-skatesport. 

 

Aanvankelijk hadden zich 23 kinderen opgegeven, maar door hun enthousiasme 

kwamen ook broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes mee. Tot slot hebben 

dertig kinderen de trainingen met een diploma afgesloten. Vanwege het succes, 

en omdat niet alle kinderen konden op dinsdagavond, komt er een vervolg op 

“Kies je Sport”.   

 

Clinics voor leerlingen basisschool 

IJsvereniging Doetinchem heeft de Doetinchemse basisschoolleerlingen de 

gelegenheid gegeven een inline-skate clinic bij te wonen. Daarvoor heeft de 

vereniging tien scholen benaderd. Driehonderd leerlingen hebben dankbaar van 

de gelegenheid gebruik gemaakt om de basistechnieken van het skaten onder de 

knie te krijgen.  

 

 

 
 

De clinic bestond uit een les die gegeven werd door de bekende Deventer 

schaatstrainer Piet van Oostrom. Hij heeft in totaal maar liefst 15 clinics 

verzorgd, elk voor 20 kinderen.  

 

 

 



 

 

Pasen op wieltjes in het water gevallen 

Velen moeten er wellicht nog aan wennen: skaten en water gaan niet samen. Als 

de baan nat is, kan er niet geskatet worden. Op de eerste plaats is nat asfalt glad 

en is de kans op valpartijen dus groot. En op de tweede plaats is het vocht zeer 

slecht voor de lagers van uw inline-skates.  

 

En nat was het op tweede paasdag. Jammer, want de ijsvereniging had in het 

kader van de Nationale Sportweek talloze activiteiten georganiseerd op de 

nieuwe accommodatie op Sportpark-Zuid. Zowel jong als oud was welkom met 

inline-skates, skateboards, waveboards, longboards, steps, loopfietsjes of fietsen 

met zijwieltjes. Het had een leuke happening kunnen worden, maar er was een 

spelbreker: de regen. Misschien een herkansing als Pinksteren op wieltjes? 

 

Voorlichting EHBO 

Op donderdagavond, 8 mei om 20.00 uur verzorgt Harrie Wanders in het clubhuis 

op sportpark Zuid een voorlichtingsavond over EHBO. Harrie zal die avond 

vertellen over de meestvoorkomende blessures bij het skaten en schaatsen. 

Daarnaast zal hij toelichten hoe we moeten handelen bij ongelukjes en wanneer 

we eventueel het alarmnummer moeten bellen. Ook zal hij aandacht schenken 

aan de manier waarop we verschillende blessures kunnen herkennen en hoe we 

ze vervolgens kunnen behandelen.  

 

Deze avond is vooral bedoeld voor de vrijwilligers die op de baan aanwezig zijn, 

maar iedereen is van harte welkom. Bent u van plan om te komen, stuurt u dan 

een e-mail naar secretariaat@ijd96.nl. 

 

Vrijwilligersbijeenkomst 

Op zaterdagmiddag 22 maart heeft op de ijsbaan een vrijwilligersbijeenkomst 

plaatsgevonden. Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog eens 

gezamenlijk teruggekeken op het vele werk dat verzet is om de baan zo ver te 

krijgen. Voorzitter Mark Penninkhof van de Stichting IJs- en skatebaan dankte de 

vrijwilligers voor het vele werk dat ze hebben verzet. Volgens Mark is de baan 

“dankzij jullie fantastische inzet, gereed voor gebruik. Het mag dan wel een 

ijsloze winter geweest zijn, komende zomer periode heeft heel Doetinchem en 

omstreken een inline-skatebaan tot zijn beschikking.” 

Vervolgens blikte de voorzitter van IJsvereniging Doetinchem alvast vooruit. Hij 
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bedankte ook de vrijwilligers die afgelopen winter (helaas) niet in actie konden 

komen, maar wel bereid waren te helpen. Hij benadrukte dat de nieuwe baan de 

komende zomer open is voor publiek en leden. Daarvoor is de vereniging nog wel 

op zoek naar vrijwilligers die willen helpen ook dit tot een succes te maken.   

 

 

Voorzitter Mark Penninkhof bedankt de vrijwilligers voor het vele werk dat ze 

hebben verzet.  

 

Alle activiteiten op de website 

Om te zien welke activiteiten er op de baan plaatsvinden, kunt u het beste de 

website van IJD’96 bezoeken. Klikt voor de activiteitenkalender op de knop 

bovenaan de linkerkant, of gaat u naar de pagina Activiteiten om te zien wat er 

binnenkort te doen is. 

 

 

Formido deco bouwmarkt Doetinchem 

 

 

 

 

http://www.ijd96.nl/Activiteiten.php


 

 

 

 

 Rabobank Coöperatiefonds 

 

  

  

  

 

Deze nieuwsbrief van IJD’96 en de Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert u over 

ontwikkelingen bij de totstandkoming van de ijs- en skatebaan in Doetinchem op Sportpark Zuid. 

De brief verschijnt zo vaak als er nieuws te melden is. Eventuele reacties op deze brief kunt u 

richten aan j.punt33@upcmail.nl of aan secretariaat@ijd96.nl     
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