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Beste IDS Leden,  

 

Het skeelerseizoen staat alweer op de stoep. Hierbij de eerste mededingen voor 2022. 

 

Beste IDS skaters!  

Hoewel de dagen nu nog kort, koud en winderig zijn staat het nieuwe seizoen alweer voor de deur.  

Achter de schermen is bestuur, TC en het trainerskorps alweer druk in de weer om de start van het 

seizoen in goede banen te leiden.  

 

Trainingen 

Allereerst natuurlijk het belangrijkste nieuws. De trainingen gaan van start op maandag 4 april.  

De trainingsuren worden globaal ingedeeld op basis van het geboortejaar. Uiteraard wordt er in de 

eerste trainingen ook gekeken naar het niveau van alle rijders en mogelijk wordt er hier en daar nog 

geschoven van en naar groepen hoger of lager.  

Uur 1 17:45 18:45 Geboortejaren 2018 t/m 2013 

Uur 2 18:45 19:55 Geboortejaren 2012 t/m 2010 

Uur 3 19:40 21:00 
Geboren in 2009 of eerder 

Uur 3 buitenbaan 19:30 21:00 

  

IDS KAMP 

Wij hopen dit jaar eindelijk weer een leuk IDS kamp te kunnen organiseren, voor alle leden van onze 

mooie club. Er is nog geen concreet plan over hoe, waar en wanneer. Wél is het duidelijk dat we het 

kamp voor alle leden, van alle leeftijden willen organiseren. Om dit tot in de puntjes te regelen is er 

een commissie in het leven geroepen die zich met de organisatie bezig gaan houden. Binnenkort dus 

meer info!  

 

Open dag 

We willen dit jaar weer een open dag organiseren en wel op zaterdag 2 april van ’s ochtends 10.00 

tm 12.00. We gaan hier weer een mooi festijn van maken waarbij iedereen welkom is. We willen 

hierbij direct een verzoek indienen voor vrijwiligers die deze dag willen mee-organiseren en/of op de 

dag zelf mee willen helpen. Meer info volgt. 

 

 

  



 

Trainers 

Er zijn een paar ontwikkelingen in het trainers kamp. Voor de jeugd/piste uren bestond het 

trainerscorps uit Wander de Boer, Eline Nauta, Gina Holman, Jouke Douma, en Paul Bos.  

Dit jaar krijgt dit toch al aanzienlijke leger versterking van Mayke Vriesinga, Hennie de Vries en Ids 

Dijkstra.  

Op uur 3 buitenbaan hebben Pieter en Sjoerd beide aangegeven dit jaar niet meer als trainer 

beschikbaar te zijn. De club is ze heel dankbaar voor hun inzet en is inmiddels druk op zoek naar één 

of twee trainers die komend seizoen met deze groep aan de slag wil gaan. Voor de 

maandagtrainingen hebben we daar al een hele geschikte en ook ervaren trainer gevonden, in de 

persoon van Auke de Graaf. We hopen natuurlijk op korte termijn het team ook voor deze 

trainingsgroep compleet te kunnen maken. 

 

Wedstrijden 

Als skeeleraar van IDS heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende wedstrijden, 

onder te verdelen in clubwedstrijden, regionale wedstrijden, landelijke wedstrijden, marathons en 

natuurlijk de internationale baanwedstrijden.  

- Clubwedstrijden worden gehouden door onze club voor onze leden. De doelstelling is op 

een hele leuke en laagdrempelige manier bekend raken met het rijden van 

skeelerwedstrijden en elkaar natuurlijk beter maken. Het is écht voor iedereen leuk om mee 

te doen!  

Aanmelden kan op de dag zelf gewoon bij het clubhuis.  

 

- De regionale competitie is bedoeld als kweekvijver voor regionale rijders. Je doet in onze 

regio verschillende banen aan en rijdt verschillende afstanden en doet (afhankelijk van je 

categorie) ook een behendigheidsparcours. Genoeg onderdelen om je ontwikkeling te 

stimuleren. Bovendien leer je hier al echt wat het inhoudt om te racen.  

Informatie over de wedstrijden vind je op: https://www.inlineskatecompetitie.nl  

Vanuit de club is er eigenlijk altijd wel 1 of meerdere trainers als coach op de wedstrijd 

aanwezig.  

 

Belangrijk detail: de eerste wedstrijd is op 9 april in de Westereen. We hopen natuurlijk een 

groot oranje-zwart skate-leger aan de start te zien! Inschrijven kan op de dag zelf gewoon 

aan de baan.  

 

- De Landelijke baancompetitie is er om je te meten met de rijders uit het hele land.  

Hiervoor ga je het hele land door. Én door goed je best te doen kun je je plaatsen voor de 

Nederlandse Kampioenschappen.  

Info over de landelijke baan en inschrijven:  www.schaatsen.nl  

Vanuit de club proberen we sowieso op iedere landelijke baan waar rijders van ons starten 

ook een coach aanwezig te hebben.  

 

- Landelijke marathons zijn voor de wat oudere rijders. (meestal junioren of ouder). Dit jaar 

staan er 9 landelijke marathons op de KNSB kalender. Binnenkort zal er op 

https://www.inlineskatecompetitie.nl/
http://www.schaatsen.nl/


 

www.schaatsen.nl meer info verschijnen + de mogelijkheid je in te schrijven.  

 

- Internationale Baanwedstrijden, of wel de Europacup.  

Dit zijn geweldig mooie – op zich staande 2-, of 3-daagse skeelertoernooien die door heel 

Europa verreden worden. Er doen veel wereldtoppers mee, onder andere uit Frankrijk, 

Portugal, Duitsland, België, Italië, Spanje, maar ook India, Colombia, Venezuela en veel 

meer…  

De meeste Nederlandse rijders gaan naar Gross-Gerau, Heerde en Oostende. Daarnaast 

gaan er nog wat naar Geisingen. Het is superleuk om met zijn allen als team naar zo’n 

evenement te gaan. Het is een prachtige ervaring om mee te doen op zo’n groot toernooi 

omdat er ook veel wereldtoppers meedoen. Bovendien leer je hier écht alle facetten van de 

wedstrijdsport kennen en kun je je gaan verder ontwikkelen als wedstrijdrijder.  Info over de 

wedstrijden, data, en waar je je kunt inschrijven vindt je op https://europeancupinline.eu.  

Wees wel op tijd met inschrijven want sommige wedstrijden zitten snel vol! 

 

Vanuit de club gaat er in ieder geval een coach naar de wedstrijden in Gross-Gerau, Heerde 

en Oostende. Mocht u vragen hebben over hoe inschrijven of boeken van hotels etc., neem 

dan even contact op met Paul Bos 06-25555852.  

 

Interclub Trainingen 

Er is vorig jaar een samenwerking tussen de Friese verenigingen ontstaan, waarin wedstrijdrijdende 

jeugd (pup-1 en ouder) van de deelnemende verenigingen wekelijks samenkomen, erop gericht om 

met elkaar naar een hoger niveau te trainen en om zich goed voor te bereiden op de wedstrijden 

voor nu en in de toekomst. De trainingen vinden iedere week plaats op een andere baan in de regio, 

zodat je ook beter leert rijden op die banen. Ook dit jaar is er weer een Interclub. En wij nodigen alle 

leden met wedstrijdaspiraties van harte uit om zich in te schrijven voor deze trainingen. Voor 

opgaves graag een appje naar Tsjerk Oosterhof op 06-42218935. Voor vragen kan er met hem 

gebeld worden. 

 

Maart 

De start van onze clubtraining is dus op 4 april. Voor de meesten prima, en ook niet wenselijk om te 

skeeleren in het ongure weer waar we nu nog mee te maken hebben. Echter de wedstrijden 

beginnen dit jaar al vroeg. Er is daarom vanuit de interclub een aantal afspraken gemaakt met o.a. 

Gewest Fryslân, KNSB, KTT, en ook skeelerclub Heerde, om voor de rijders die landelijke wedstrijden 

gaan rijden (vanaf pupillen 1) een mooi programma te bieden. Er wordt nog een beetje gepuzzeld 

over de exacte inhoud. Maar we verwachten het programma op korte klaar te hebben.  

 

Poiesz Actie 

Ook dit jaar doen we weer mee met de Poiesz actie. Houd onze socials in de gaten voor meer 

informatie. In de tussentijd kunnen jullie natuurlijk al beginnen met het verzamelen van muntjes 

voor onze club. 

 

Vragen of Opmerkingen? 

Neem contact op met Peter Wagenaar op 06-20095494 of ids.bestuur@gmail.com 

http://www.schaatsen.nl/
https://europeancupinline.eu/
mailto:ids.bestuur@gmail.com

