
 

 

             Het geplande skeeler kampeerweekeind bij DNIJ in Apeldoorn heet nu:                    
Recreanten trainingskamp in aanvang voor het WK, Arnhem bij DNIJ in Apeldoorn.  

Informatie:  
Adres: Schaats- en skeelerbaan, De voorwaarts 440, 7321 MG Apeldoorn. 
Weekend van Vrijdag 22 juni, zaterdag 23 juni en zondag 24 juni 2018. 
Het kamperen is gratis een vrijwillige bijdrage voor DNIJ stellen we op prijs! 
 
Recreanten trainingskamp voor WK in Arnhem, bij DNIJ in Apeldoorn.  
Doelstelling van een gezellig skeeler kampeerweekeind, is een skeelerervaring met hoogtemeters op te 
doen maar ook voor beginnende skeeleraars die op hun niveau ervaring willen opdoen met een heel 
mooie skeelerbuitenrit op de Veluwe.  

 
De crew van Jan de Geus, Irmgard en Sieny Brans, zorgen voor de catering.                      
Tegen kostprijs wordt er 2 keer ontbijt en 2 keer warme maaltijden aangeboden.     
 

 
Aankomst. Vrijdagmiddag / avond 22 juni Tenten of caravans op en rond de skeelerbaan. 
Goed sanitair en douches voor dames & heren aanwezig.  
Vrijdagavond 17.00 uur: Warme Pasta maaltijd met salade incl. 2 consumpties  € 7,00  
Meer consumpties voor eigen rekening, Fris of Wijn € 0,50 ( Bier € 1,00  

 
Plan als volgt: Vrijdagavond kan er deelgenomen worden aan een Skeeler Clinique.  
Tips en vaardigheden te leren voor beginners en gevorderden. 
 
Zaterdagmorgen ontbijt van 08.00 uur t/m 09.00 uur Kosten € 3,00 incl. koffie, thee of melk. 
Start 10.00 uur: Korte mooie buiten skeelertocht van 14 of 24 km doelgroep 16 tot 20 km per uur, 
daarna alleen voor de skeelercracks. Van te voren aangemeld, de hoogtemeters skeelerklassieker 
Dabbelosepad. LET OP: dit is alleen geschikt voor skeelerraars met buitenrit ervaring en goede 
remtechniek. We rijden als gewone verkeersdeelnemers maar ter plaatse uitleg hierover. Dabbelosepad 
is een heel mooie route van bijna 60 km, over de zandverstuivingen nabij Radio Kootwijk en heeft veel 
hoogte meters, dat maakt het een goede training voor de deelnemers aan de recreanten marathon WK 
parkoers. Tussen door is de 400 meter skeelerbaan vrij om naar wens gebruik van te maken.  

 
Zaterdagavond 18.00 uur Chinees van Rest. Jing Long Apeldoorn  
Kosten Chinese maaltijd € 10,00 incl. 2 consumpties. 
Meer consumpties voor eigen rekening, Fris of Wijn € 0,50  ( Bier € 1,00  

 
 
Zondagochtend ontbijt van 08.00 uur t/m 09.00 uur Kosten € 3,00 incl. koffie, thee of melk.  
Start 10.00 uur:  Opnieuw skeeleren, afhankelijk van de deelnemers 20-50-60 km deels langs de IJssel 
tussen Brummen en Zutphen. Nieuw asfalt en beton paden in kader ruimte voor de rivier  
Wie minder kan en wil skeeleren, met de auto naar de IJssel en aansluiten. Alles in overleg  
 
Dit is de route van Dabbelosepad, bijna 60 km: www.afstandmeten.nl/index.php?id=2055418 
Archief filmpje door de bossen www.youtube.com/watch?v=G0jCP-3Yfos 
 

Heb je ook zo,n zin in dit gezellige skeelerweekend met je gezin of alleen. Meld je dan aan via dit opgave 
formulier : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_4mghLlk63-1trwg4kg4CO7XxKAW_A5r-
aCUNgGcyXTnE9A/viewform?c=0&w=1  
 
Als u vragen heeft lezen we dat graag, stuur een email naar Gert Westerink of Jan de Geus  
en krijgt u snel bericht terug. E-mailadressen: Gert skeeleren@dnij.nl Jan j-de-geus@tele2.nl  
 
Met vriendelijke groeten,  

Gert Westerink, Recreatie skeelercoördinator DNIJ Apeldoorn.   Lay-out  Jan de Geus 

Tel.  06 238 123 00 www.dnij.nl  
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