
Het WK Inline- & Freestyle skaten komen voor het eerst naar 
Nederland! Zowel op de baan, op de weg als bij de freestyle-
onderdelen gaan de wereldwijde kampioenen met elkaar 
dé strijd aan. In Heerde wordt van 1 tot en met 3 juli geracet 
op één van de snelste en mooiste pistes van heel de wereld. 
Het centrum van Arnhem vormt de arena voor de weg- en 
freestyleonderdelen van 5 t/m 8 juli. Toernooidirecteuren 
Ronald en Michel Mulder kijken ontzettend uit naar het WK 
in eigen land.

Tijdens het WK, op maandag 2 juli, wordt en mooie dag 
georganiseerd.  Je krijgt skateles van professionele 
skeeleraars. Ook kun je handtekeningen verzamelen, 
gezellig meeswingen op en meezingen met de muziek  
en vanaf de tribune de wedstrijd van jouw maatjes en  
de topskaters gratis bekijken. Let op! Meld je van  
tevoren wel aan.

Voor wie?  
Deelnemers met een beperking + 2 vrienden/begeleiders

Wanneer?  
Maandag 2 juli 2018

Waar? 
Wereldkampioenschap terrein, skatebaan Heerde, 
Kommersweg 2a, 8181 LZ Heerde
 

Het voorlopige programma:
14:30 – 15:00 uur parkeren en ontvangst
15:00 – 15:15 uur  opening
15:30 – 17:00 uur   skatelessen* (bij slecht weer vinden de 

lessen in een sporthal plaats)
15:15 – 17:15 uur  muziek
17:30 – 18:00 uur  wedstrijd voor G-toppers van de 

Nationale Spelen**
18:00 – 21:00 uur   wedstrijden Wereldkampioenschap 

(gratis toegang tot gereserveerde 
tribune)

Zet de datum alvast in je agenda en geef je op via: 
skeelerhuus.nl           
Deelname is gratis. Wij bezorgen jou een  
onvergetelijke dag!

Kijk voor het complete programma en meer informatie over 
het WK op: wkinlineskaten.nl

*  Wil jij deelnemen aan een van de skatelessen en heb je 
geen eigen skates of geen eigen beschermmaterialen 
(helm, kniebeschermers, elleboogbeschermers, 
polsbeschermers), dan kun je die bij ons lenen. Geef dat 
wel even aan op jouw inschrijfformulier.

** Op uitnodiging van Special Olympics Nederland: max 4 
dames en 4 heren voor één wedstrijd 1000m

WK G Inline-skate dag
Jij kan erbij zijn!

http://wkinlineskaten.nl

