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Beste hardrijder, 

 

Zaterdag 17 februari 2018 is het dan zover, de veelbesproken IJA-clubdag! Maar wat 

gaan we nu eigenlijk doen op deze dag? Hierbij een update. 

 

De IJA-clubdag start al om 16:00 uur met tal van schaatsactiviteiten. Voor de hardrijders 

organiseren we op deze dag een klassiek clubkampioenschap. De pupillen en junioren C 

rijden het CK over 500 en 700 meter. Alle rijders vanaf junioren B rijden het CK over 500 

en 1.500 meter. Het CK hardrijden start omstreeks 18:15 uur. 

 

Inschrijven voor het CK hardrijden kan via onderstaande link: 

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/3a66c4d3-71b0-4575-a253-

f43cbc181972/informatie 

 

Daarnaast organiseren we samen met de sectie recreatieschaatsen een los 

afstandskampioenschap over 3.000 en 5.000 meter. Onder het motto 'meedoen is 

belangrijker dan winnen' maken we één klassement op voor rijders van beide secties. 

Rijders zonder KNSB-licentie kunnen zich aanmelden door een mail te sturen 

naar aanmelden@ija.nu. Vermeld in deze mail in ieder geval je naam + je afstandskeuze 

(3.000 of 5.000 meter).  

 

Inschrijven voor het CK 3.000 en 5.000 meter kan via deze onderstaande link: 

https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijd/1ea08e0c-402f-4d9b-9d49-

4eb8e6314303/informatie 

 

Let op: Er geldt een gemaximeerd aantal deelnemers op het afstandskampioenschap. 

Schrijf je dus zo snel mogelijk in als je zeker wilt zijn van een startplek op deze wedstrijd 

(leden van de sectie recreatieschaatsen hebben voorrang). 

 

Is er nog meer te doen? 

Jazeker! Om 17:45 uur start de poging om het wereldrecord schaatsen in polonaise te 

verbreken op de 400 meterbaan. Alle schaatsers + aanhang zijn welkom om op 

schaatsen mee te doen om dit record te verbreken. 

 

Daarnaast start omstreeks 21.30 uur de clubdag Uurchallange! In een team met 1 tot 5 

personen rijdt je zo veel rondes als je kunt. Vrije keuze tussen "estafette" vorm of "team 

pursuit" vorm. Met de Uurchallange zijn prijzen te winnen voor het team met de meeste 

ronden en het team met het origineelste tenue. Inschrijven voor de clubdag Uurchallange 

kan via deze onderstaande link: 

https://www.ija.nu/clubdag-uurchallange-geef-je-hier-op/ 

 

Op de clubdag is er een stand van de IJA-kledingcommissie aanwezig. Onlangs is de 

nieuwe IJA-zomerkledinglijn geïntroduceerd. Deze kleding kan worden gepast en besteld. 

Ook kan er de vorig jaar geïntroduceerde wintercollectie worden gepast (een nieuwe 

bestelronde van de wintercollectie volgt omstreeks juni 2018). Verder is er een stand van 

schaatshoes.nl aanwezig waar o.a. schaatshoezen en beschermers kunnen worden 

gekocht. 

 

En last but not least krijgen alle deelnemers aan de clubdag een consumptiebon! 😊 
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De komende weken wordt het programma van de IJA-clubdag nog verder uitgewerkt. We 

willen er met elkaar een leuk en sportief feest van maken ter ere van het 40-jarig 

jubileum van onze vereniging. Heb je vragen en/of suggesties voor de IJA-clubdag, stuur 

dan een mail naar hardrijden@ija.nu.  
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