
 

 

Newsflash   

Hallo,   

   

Het skeelerseizoen is al weer halverwege. Tot nu toe een mooi jaar voor IDS met veel nieuwe leden, 

grote trainingsgroepen, extra trainingen, mooi weer en het belangrijkste: Heel veel plezier. 

In deze nieuwsbrief even weer een paar nieuwtjes, aandachtspunten en verzoekjes. 

  

Powerslide Competitie 

We beginnen met een oproep aan alle leden om mee te doen aan wedstrijden voor de Powerslide 

competitie die in de 2e helft van het seizoen plaats zullen vinden in Surhuisterveen en op onze eigen 

baan. 

18 juli Surhuisterveen  Powerslide competitie 

5 sept    De Westereen   Powerslide competitie finale  

De Powerslide Competitie zijn hele leuke, laagdrempelige wedstrijden. Hoewel het dus een 

competitie is kun je gewoon de losse wedstrijden meedoen. 

Insteek van het bestuur is dat alle leden van IDS aan deze wedstrijden mee gaan doen! 

 

IDS Kamp 

Het IDS kamp zal dit jaar plaatsvinden op 7 juli. In verband met het feit dat we dan geen kantine 

hebben en ook het Badhuis (dorpshuis in het MFC) niet ter beschikking hebben, is het dit jaar 1 dag 

zonder overnachting. 

Hieronder vinden jullie ook een link naar de opgave voor het kamp. 

https://goo.gl/forms/IPN0OdksjeDOySdl1 

Deze graag zsm invullen. 

  

BBQ 

De jaarlijkse barbecue ter afsluiting van het seizoen zal dit jaar plaatsvinden op 22 september. 

Verdere informatie volgt.  

 

Vaardigheidspaspoort 

Het vaardigheidspaspoort is een soort trainersdiploma “light”. Ouders en dergelijke kunnen een 

onlinecursus volgen bij de KNSB. Na het afronden van deze cursus beschikt men over de 

basisvaardigheden om bijvoorbeeld bij nood, trainingen te geven. 

Indien er gegadigden zijn om deze cursus te volgen, dan kan dit aangegeven worden bij het bestuur. 

 

https://goo.gl/forms/IPN0OdksjeDOySdl1


 

 

Kantine 

Hierboven staat dat we straks geen Kantine meer hebben. Dit komt omdat we de kantine gaan 

verplaatsen van de oude skeelerbaan (ijsbaan) naar de nieuwe baan. Na verplaatsing zal het geheel 

aan binnen- en buitenkant worden opgeknapt. Hieronder een impressie van hoe het er ongeveer uit 

komt te zien.   

 

 
   

IDS kleding  

Volgende seizoen gaan we met nieuwe pakken rijden. De kleding die uit voorraad geleverd kan 

worden is daarom met korting aan te schaffen. Het blijft mogelijk om kleding te bestellen, dit zal dan 

wel tegen normale prijzen gaan.  

  

Bescherming in 1e trainingsuur 

We kunnen het niet verplicht stellen maar we willen het toch sterk aanbevelen om voor de kleinsten 

hand-, elleboog- en kniebescherming te gebruiken. Daarnaast is ook een valbroek te overwegen. Een 

helm is natuurlijk wel verplicht. 

De bescherming die wij van de club hebben is vaak (te) groot en zit niet echt prettig. Dit kan best 

gebruikt worden voor de 1e paar lessen maar daarna is goed passende bescherming belangrijk voor 

het voorkomen van blessures en het plezier in het skeeleren.  

 

Trainingen   

Er zullen tijdens de bouwvak geen trainingen zijn. 

 

Clubwedstrijden   

2e clubwedstrijd 16 juli 

3e clubwedstrijd  19 september 


