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Skeelernieuws
Het winterseizoen is weer teneinde, voor het zomerseizoen staan er weer diverse
activiteiten op het programma.

Skeeleren op de baan in Doetinchem
We mogen voor onze trainingen ook gebruik maken van de baan in Doetinchem. Op
maandag 8 mei gaan we dat voor de eerste keer proberen. Kennis maken met een mooie
gladde ondergrond, rondrijden op een 400m baan met langere bochten dan in de
Hessenhal. We vertrekken om 18.40 uur vanaf de Hessenhal, Wim, Harry en enkele ouders
kunnen rijden. Op eigen gelegenheid gaan kan natuurlijk ook, overleg dat wel even met de
trainers. De skeelerbaan ligt op Sportpark Zuid (ingang 2) naast/achter de topsporthal.

Wedstrijden
Evenals vorig jaar worden er door vier verenigingen onderlinge wedstrijden georganiseerd
voor de jeugd. Iedere vereniging organiseert bij toerbeurt op hun eigen baan een wedstrijd.
Er wordt een 110m sprint, 100m slalom en een 400m verreden. Daarnaast is er een
spelelement en wordt er een streethockey wedstrijd gespeeld. Een leuk programma dus.
Meer informatie lees je in de bijlage.
Op zondag 21 mei is de eerste wedstrijd in Doetinchem, een goede gelegenheid om een
keer te ervaren hoe het is om een wedstrijd te rijden. De trainers zijn dan aanwezig om je
te begeleiden. Aanmelden voor deze wedstrijd kan bij een van de trainers voor 17 mei.
In Heerde ligt een super skeelerbaan van 200 m. met oplopende bochten. De internationale
toppers rijden hier hun trainingsrondjes en hun wedstrijden !
Voorgaande jaren hebben jeugdige, enthousiaste Hessenrijders hier meegedaan aan de
Bruggeman competitie. Casper de Gier en Jette Beek zijn daarna doorgegaan met de
wedstrijdsport en zij hebben leuke Nederlandes successen behaald. Dit jaar heet dat de
HabovoSkeelercup. Een competitie over 5 wedstrijden op vrijdagavond, 2, 9 en 23 juni en 8
en 22 sept. Per wedstrijd kun je punten verdienen, om een prijs te winnen moet je
tenminste 4 keer hebben meegedaan. Maar het is al leuk om aan 1 wedstrijd mee te doen
en dat kan ook. Tijdens de training kun je met de trainers overleggen of je mee wilt doen en
op welke dag(en). Zij kunnen je er ook meer van vertellen. Kijk maar eens op de site van
Skate- en Skeelercentrum Hoornscheveen in Heerde.
Als je mee wilt doen vergeet dan niet om je van te voren op te geven
http://fd7.formdesk.com/skeelerhuus/HabovoSkeelercup

Diploma skeeleren
Op donderdag 18 mei gaan we weer diploma skeeleren. Dit jaar kun je voor de eerste keer
een diploma voor niveau 4 behalen.

Skeeleren voor volwassenen en oudere jeugd
De tocht naar Borculo en weer terug vorig jaar was een succes. Dit jaar gaan we op zondag
18 juni een tocht rijden van 40 à 60 km. We verzamelen om 10.00 uur bij de Dru in Ulft. Er
rijdt ook weer iemand op een fiets mee. Wil je meerijden, maar vind je de afstand te groot
dan kun je elkaar afwisselen en een deel van de tocht op de fiets afleggen.
Contactpersoon is Wim van Hof wim.vanhof@planet.nl Aanmelden kan bij Wim.
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