Informatie inline-seizoen (v1.0)
2022

Voor iedere skeeleraar heeft DKIJV als doelstelling een passende trainingsmogelijkheid aan te bieden.
Voor gevorderd en beginners, voor jeugd (en hun ouders), voor recreatie- en wedstrijdrijders, jong
en oud... Vanaf 6 jaar is iedereen welkom om te komen inline-skaten bij DKIJV!
Hier lees je alles over het komende seizoen inline-skaten. Staat de informatie die je zoekt hier niet bij,
stuur dan een mail naar inline-skaten@dkijv.nl.
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Wijzigingen inline-skaten 2022
Trainingen
Op vrijdag kan er weer in Rijswijk getraind worden, waardoor de vrijdagtraining in Nootdorp vervalt.
De maandag en dinsdag trainingen blijven in Nootdorp.
Op vrijdag kunnen rijders zich opgeven voor het trainingsuur op de piste. Dit trainingsuur zal
afwisselend plaats vinden in Rijswijk en op de piste. Zodat meer rijders kennis kunnen maken met de
piste. Zie hiervoor de informatie onder ‘Pistetraining’.
Alle trainingsuren staan beschreven onder ‘Op welke dagen kan ik trainen?’.
Aanmelden
Let op: iedereen moet zich opnieuw inschrijven voor de trainingsuren. Je wordt niet automatisch
opnieuw aangemeld wanneer je vorig jaar al meetrainde.

Aanmelden of lid worden
ja
Ben je al lid van
DKIJV?
nee

Volg: Abonnement
aanvragen

Ben je al lid van een
bij de KNSB
aangesloten
schaatsvereniging?

ja
ja

nee

Heb je vorig jaar al
meegetraind als
gastlid?

nee

Volg: Abonnement
aanvragen

Volg: Hoe kan ik lid
worden (gastrijder)

Volg: Hoe kan ik lid
worden?

Hoe kan ik lid worden?
Wil je inline-skaten bij DKIJV? Aanmelden bij DKIJV om lid te worden kan via
https://www.dkijv.nl/lidmaatschap/inschrijfformulier/ en kies binnen dit formulier voor inline-skaten.
Het is daarbij handig als je bij opmerkingen direct aangeeft welk trainingsabonnement je voorkeur
heeft. Hiermee ga je een lidmaatschap aan met DKIJV en schaf je een inline-abonnement aan.
Jaarlijks wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Voor inline-skaten zelf moet elk jaar opnieuw
aangemeld worden voor een nieuw trainingsabonnement.

Proefles aanvragen
Voordat je lid wordt, heb je bij het inline-skaten de mogelijkheid om eerst 2 proeflessen mee te doen.
Aanmelden hiervoor kan via https://www.dkijv.nl/lidmaatschap/inschrijfformulier/ en kies voor
proeflessen. Graag bij aanmelding vermelden welke trainingsdag je voorkeur heeft om een proefles te
proberen. Dan krijg je (in overleg) 2 data terug waarop je je proefles kan volgen. Na de 2de proefles
graag per mail naar inline-skaten@dkijv.nl of tijdens de training aan iemand van de inline-commissie
doorgeven of je door wilt gaan met inline-skaten of niet. Let op: ook voor de proeflessen heb je zelf
skeelers, helm, knie-, elleboog- en polsbeschermers nodig.

Hoe kan ik lid worden (gastrijder)
Wanneer je voor het schaatsen al lid bent van bij de KNSB aangesloten verenigingen, heb je bij
sommige verenigingen de mogelijkheid om je aan te melden als gastrijder. Aanmelden als gastrijder
kan ook via: https://www.dkijv.nl/lidmaatschap/inschrijfformulier/. Vermeldt dan in het formulier bij
opmerkingen van welke vereniging je al lid bent en welk trainingsabonnement je voorkeur heeft.

Abonnement aanvragen
Ben je al lid van DKIJV of reed je vorig jaar al mee als gastrijder, dan dien je aan te geven op welke
uren je wilt inline-skaten. Ook als je vorig jaar al mee hebt getraind, moet je jezelf opnieuw
aanmelden! Aanvraag van trainingsabonnement(en) kan via de volgende link:
https://www.dkijv.nl/inline-skaten/aanmelden-skeeleren/
Doe het aanmelden wel op tijd (uiterlijk 25 maart 2022)!
Trainde je vorig jaar al mee, dan krijg je voorrang binnen het aanmeldproces. Zodat je dit jaar weer
mee kan trainen. Meld je jezelf aan na 25 maart 2022, dan vervalt deze voorrang op nieuwe
inschrijvingen.

Lidmaatschap opzeggen?
We hopen natuurlijk van niet, maar wil je jouw lidmaatschap beëindigen, dan kan dat alléén
schriftelijk vóór 1 juni van het betreffende jaar aan onze ledenadministratie
(ledenadministratie@dkijv.nl). Indien je niet tijdig hebt opgezegd, blijf je gevonden aan de kosten
voor contributie en overige algemene kosten per lid zoals administratiekosten en KNSB afdracht voor
dit seizoen.

Inline-skaten
Voor wie?
Bij DKIJV kan je inline-skaten vanaf 6 jaar. Hieronder vind je een overzicht van het aanbod per
leeftijdsklasse.

Leeftijdsklassen
Pupillen (1-4)

Geboren in 2010 en later

Kadetten

Geboren in 2008 en 2009

Junioren (A/B) Geboren in 2004 t/m 2007
Senioren

Geboren in 1983 t/m 2003

Masters

Geboren in 1982 en eerder

Noodzakelijk voor de training
Bescherming
Helm, knie-, elleboog- en polsbeschermers zijn verplicht om te dragen tijdens de trainingen.
Vanaf 17 jaar en ouder zijn alleen de helm en polsbeschermers verplicht om te dragen tijdens de
trainingen. Het is ook dan nog steeds aanbevolen om ook elleboog- en kniebeschermers te dragen.
Maximale wieldoorsnede
Masters, Senioren, Junioren A, Junioren B

110mm*

Kadetten en Pupillen 1

100mm*

Pupillen 2, 3 en 4

90mm

*Voor KNSB marathons is de maximale wieldoorsnede van 125mm toegestaan. Dit is alleen van
toepassing voor de volgende categorieën; Masters, Senioren, Junioren A, Junioren B en Kadetten.
Voor de training moet je de maximale wieldoorsnede aanhouden waar je ook de wedstrijden mee zou
mogen rijden.

Trainingslocaties
De trainingen vinden plaats op de volgende banen:
•
•
•
•

Nootdorp: Oudeweg 74, Nootdorp
Rijswijk: Wielerbaan De Spartaan, Langeweg Kleiweg 116, Rijswijk
Rotterdam: AHOY piste, Landscheiding 101, Rotterdam
Maassluis: Wielerbaan De Coureur, Vlaardingerdijk 5, Maassluis

Pistetraining
Door de verbouwing van de Spartaan zijn wij afgelopen jaar noodgedwongen uitgeweken naar
Wielerparcours AHOY voor een deel van onze trainingen. Deze “Piste“-training is echter zo goed
bevallen dat ook voor dit jaar de piste weer gehuurd is.
De komende jaren zullen er meer regionale en landelijke inline wedstrijden gereden gaan worden op
dergelijke pistes.
Door het unieke karakter van zulk soort banen en om als vereniging dan niet achter te blijven op de
concurrentie is het noodzakelijk om als wedstrijdrijder zo jong mogelijk vertrouwd te raken met een
piste. De hoofdtrainers hebben voor 2022 een programma samengesteld wat aansluit op deze
behoefte.
We willen graag alle rijders een kans geven op de piste te trainen. Door het karakter van de
trainingen, is er een beperkte aantal deelnemers die we tegelijk op deze baan voor een training
kunnen indelen. Er zal daarom afwisselend door groepen op de piste en in Rijswijk worden getraind.
Het schema hiervoor zal gemaakt worden aan de hand van de wedstrijdkalender. Door de beperkte
ruimte, vinden wij het zeer wenselijk dat je bij deelname aan deze training wel aan minimaal één
skeeler competitie meedoet dit seizoen. Mocht je hieraan mee willen doen moet je dat als apart
trainingsuur (vr. 3) opgeven.

Training bij MIJV
Net als vorig seizoen kunnen gevorderd senioren en masters op de dinsdag en donderdag van 19:3020:30 als gastlid meetrainen bij MIJV in Maassluis. Dit gastlidmaatschap kost €10. Als DKIJV’er kan je
hiervoor aanmelden via de aanvraag abonnementen. Dit wordt vervolgens doorgegeven aan MIJV.
Zodat MIJV weet dat de KNSB afdracht geregeld is via DKIJV en je deel kan nemen als gastrijder.
Let op! Het is geen lesuur, dit is voor geoefende volwassen skeeleraars, het betreft een marathon
training.

Op welke dagen kan ik trainen?
Kijk in de tabel op de volgende pagina op welke dagen je een trainingsabonnement kan afnemen. Bij
ieder trainingsuur staat in de tabel aangegeven voor welk niveau het trainingsuur geschikt is.
•
•
•
•
•
•

Beginner & gevorderd jeugd: Alle jeugd, tenzij uitgenodigd voor uur van gevorderd jeugd (2)
Gevorderd jeugd (2): o.a. junioren talentgroep inline skate Zuid-Holland (alleen op
maandag), ANSU, opleidingsploeg ANSU
Jeugd wedstrijdrijders: Alle jeugd met intrinsieke motivatie die meedoet aan minimaal 1
wedstrijdserie
Beginner volwassenen: training meer gericht op techniek van het inline-skaten, rijders rijden
individueel
Tussengroep volwassenen: vervolg op de beginnerstraining, voor de doorstroom van
beginner naar gevorderd.
Gevorderd (neo-)senioren en masters: ervaren rijders, rijden in groepjes

Beginner: Ma1,
Di1, Vr1
(max 2x)

ja

Welk uur kan ik
trainen? Ben je
ouder dan 18 jaar?
nee

Gevorderd: Ma2,
Vr2 en Di/Do bij
MIJV (duurtraining)

Tussengroep: Di2,
Vr2

ja
Ga je meedoen aan
minimaal 1
wedstrijdserie?
nee

ja

Ma2, Vr2 of Vr3

nee

Ma1, Di1 of Di2,
Vr1 of Vr3

Train je mee met
gevorderd
jeugd(2)?
Ma1, Di1, Vr1
(max 2x)

Trainingsuur
Maandag
Ma.1

Tijd

Baan

Categorie

18:30-19:30

Nootdorp

Ma.2

19:30-20:30

Nootdorp

Beginners & gevorderd jeugd,
beginners volwassenen
Gevorderd jeugd (2),
gevorderd senioren en masters

Dinsdag
Di.1

18:30-19:30

Nootdorp

Di.2

19:00-20:00

Nootdorp

Di/Do

19:30-20:30

Maassluis

Vrijdag
Vr.1

18:30-19:30

Rijswijk

Beginners & gevorderd jeugd,
beginners volwassenen
Jeugd wedstrijdrijders,
tussengroep volwassenen, gevorderd
neo-senioren*
Gevorderd senioren en masters –
marathon training – gastlidmaatschap
bij MIJV

Beginners & gevorderd jeugd,
beginners volwassenen
Vr.2
19:30-20:30
Rijswijk
Gevorderd jeugd (2),
gevorderd (neo)-senioren en masters,
tussengroep volwassenen
Vr.3
20:00-21:30
Rotterdam
Jeugd (wedstrijd)rijders
Vanwege het verwachtte aantal
wedstrijdrijders zullen de trainingen
afwisselend in Rijswijk en in
Rotterdam (piste) plaats vinden.
Groep wedstrijdrijders zal gesplitst
worden op leeftijd en/of niveau.
*Afhankelijk van de aanmeldingen en bijbehorende baandruk op Di.2 kan het zijn dat dit uur voor
(een deel van) de groepen een half uur opschuift en om 19:30 begint.

Abonnementskosten
Ook als inline commissie zijn wij geconfronteerd met stijgende kosten. Door de populariteit en het
aantal deelnemers hebben wij de kosten beperkt kunnen houden (excl. lidmaatschapskosten).
Als je naast de dinsdag/donderdag trainingen bij MIJV ook op een ander trainingsuur bij DKIJV traint,
dan komt het gastlidmaatschap MIJV bovenop het inline abonnement.
Abonnement

Kosten

Inline abonnement
Gastlidmaatschap MIJV

€51,€10,-

Wijzigen abonnement tijdens seizoen?
Wijzing abonnement kan alleen in overleg met de inline-commissie (inline-skaten@dkijv.nl). Of dit
mogelijk is, zal afhangen of er ruimte is bij een passende trainingsgroep op het nieuwe voorkeursuur.

Algemene kosten
Naast de inline-trainingsabonnementen voor de kosten van baanhuur en trainers, zijn er ook
algemene kosten voor het inline-skaten. Deze kosten bestaande uit; contributie DKIJV, administratie
kosten en ook de contributie van de KNSB voor actieve leden van DKIJV wordt doorbelast.
Wanneer je aansluit als gastrijder bij de trainingen van DKIJV, betaalt je via je schaatsvereniging de
contributie van je eigen vereniging en KNSB contributie.
Contributie DKIJV
De contributie voor het lidmaatschap van DKIJV wordt jaarlijks automatisch afgeschreven door middel
van een machtiging. Dit gebeurt in juli van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar van DKIJV loopt
van 1 mei tot en met 30 april. De contributie moet nog vastgesteld worden op de ALV van 2022. Ter
indicatie zijn dit de bedragen van seizoen 2021-2022.
Pupillen

€ 30,50

Junioren C en B

€ 35,50

Junioren A t/m Masters € 40,50
Administratiekosten
De administratiekosten worden in rekening gebracht bij alle actieve leden en zijn jaarlijks per persoon
€ 3,00.
Contributie KNSB
DKIJV is verplicht contributie af te dragen aan de KNSB. Alle actieve sportende leden, zowel op de
schaats en/of inline-skate en daarnaast de kaderleden zijn een afdracht verschuldigd aan de KNSB
voor contributie. Ook deze contributie is nog niet vastgesteld en wordt door de KNSB bekend
gemaakt rond juni/juli. Ter indicatie de bedragen van afgelopen seizoen: leden tot en met 18 jaar
betalen € 6,40 KNSB-contributie en leden ouder dan 18 jaar betalen € 9,10 (peildatum lidmaatschap 1
juli).
Wat houdt deze KNSB-contributie voor mij in? Dit omvat de aanvullende ongevallenverzekering,
korting op nader te bepalen KNSB-producten, jaarlijks recht op één gratis daglicentie voor deelname
aan een wedstrijd naar keuze.

Wat moet ik verder nog weten?
Eerste en laatste training
Eerste training: 25 april 2022
Laatste training: 16 september 2022

Bijzonderheden trainingsperioden
Reden
Regen en ander slecht weer
Feestdagen (zoals 2e pinksterdag)

Zomervakantie

Opmerking
Wanneer een training niet doorgaat wordt dit
uiterlijk 1 uur van te voren gemeld via de
whats-appgroep
Afhankelijk van beschikbaarheid van trainers
kan de training vervallen op een feestdag,
alleen als de training vervalt wordt dit gemeld in
de whats-appgroep.
Afhankelijk van beschikbaarheid van trainers,
kunnen trainingen vervallen tijdens de
zomervakantie. Vlak voor de zomervakantie
wordt dit geïnventariseerd door de inlinecommissie. Wanneer er trainingen vervallen zal
ook dit worden gemeld via de whatsappgroepen.

Wedstrijden

Wil je wedstrijden
rijden?

ja

nee

Ben je ouder dan
18 jaar?

nee

ja

Jan van der Hoorn
Inline Competitie
beginnende
rijders

Geen wedstrijdlicentie nodig

Wedstrijdlicentie nodig,
vraag een licentie aan via de
KNSB

Je hoeft niets te
doen.

Oomssport Jeugd
skeelercup
beginnende en
gevorderde rijders

Dave van Dam
inline-cup

Alleen via
daglicentie of
wedstrijdlicentie

Oomssport
Skeelercup
marathonafstanden

Dave van Dam
Inline-cup kortere
afstanden en
marathon

Hieronder staat informatie over de verschillende wedstrijden. Word je enthousiast om wedstrijden te
rijden, maar weet je nog niet welke competitie echt geschikt voor je is. Overleg dan als de trainingen
weer zijn begonnen, even met je trainer.
Jan van de Hoorn Jeugd inline skate competitie
Laagdrempelige wedstrijdserie voor skaters t/m 18 jaar, geoefend of minder ervaren. Hiervoor is
geen wedstrijdlicentie van de KNSB nodig. Ook is er geen transponder nodig. Deze wedstrijd is zeer
geschikt om kennis te maken met een wedstrijd inline-skaten. De wedstrijdonderdelen wisselen per
wedstrijd. Inschrijven en meer informatie via de website: https://www.janvanderhoorn.nl/j-v-dhoorn-jeugd-inline-skate-competitie/programma/
OomsSport Jeugdskeelercup
Wedstrijdserie van ca. 6 wedstrijden per seizoen voor de jeugd t/m junioren B van beginners tot meer
gevorderde skaters. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk verschillende wedstrijd vormen de revue
laten te passeren zoals tijdritten, series, afval races en (mini) marathons. Voor deze wedstrijden is
een KNSB wedstrijdlicentie voor het Inline skaten nodig (hier over meer informatie onder
wedstrijdlicentie). Ook is de bedoeling dat de snellere rijders uit de Jan van de Hoorn Jeugd inline
skate competitie overstappen naar deze wedstrijdserie, zodat de Jan van de Hoorn wedstrijden
laagdrempeliger blijven. Deze competitie is in eerste plaats opgezet om jeugd met de sport kennis te
laten maken, maar is ook een kweekvijver voor talenten en kampioenen. Er bestaat de kans dat je
wordt uitgenodigd voor de talentengroep inline skate Zuid-Holland of opleidingsploeg van het gewest.
Voor meer informatie zie: https://www.skeelercup.nl/index.php/jeugd-skeelercup/
Inschrijven kan via: https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden door te klikken op een van de
wedstrijden in de kalender.
Voor deze wedstrijden heb je een beennummer en transponder(nummer) nodig. Deze kan je huren.
Al is een eigen beennummer handig (zodra je niet meer deelneemt via een daglicentie).
Transponder(nummer) kan je ook overnemen van iemand uit je gezin die in een andere klasse rijdt.

OomsSport SkeelerCup
Marathon wedstrijdserie voor skaters vanaf junioren B en ouder. De wedstrijden bestaan bijvoorbeeld
uit 42km inline-skaten of een uur rijden +2 ronden. Meer informatie op: https://www.skeelercup.nl/.
Inschrijven kan via: https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden. Ook voor deze wedstrijden zijn
een wedstrijdlicentie, beennummer en transponder nodig.
Dave van Dam inline-cup en marathon
Wedstrijdserie voor alle leeftijden van beginners tot meer gevorderde skaters. Niveau vergelijkbaar
met OomsSport Jeugdskeelercup, alleen zijn hier alle leeftijden welkom. De wedstrijden bestaan vaak
uit een tijdrit, series en finales over bijvoorbeeld 500m en een puntenkoers. Ook voor deze
wedstrijden is een KNSB wedstrijdlicentie nodig. Afhankelijk van de banen die beschikbaar zijn en
verenigingen die een wedstrijd willen organiseren, wordt een deel van de wedstrijden op pistes
verreden (2021: Almere, Purmerend, Rotterdam). Meer informatie op:
https://www.inlineskatenmiddennederland.nl/. Inschrijven kan via:
https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden. Ook voor deze wedstrijd zijn transponder en
beennummer nodig. Wanneer je deelneemt op een daglicentie, kan je transponder en beennummer
lenen bij de organisatie.
Wedstrijdlicentie
Heb je nog geen wedstrijdlicentie en wil je eerst kijken of wedstrijden iets voor jou zijn, je mag 2
keer starten met een daglicentie. Via https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden kan je bij de
wedstrijd die je wilt rijden, onder inschrijven het kopje nieuwe wedstrijddaglicentie vinden. Hier kun
je je aanmelden voor de wedstrijd en tegelijkertijd een daglicentie aanvragen.
Ga je meer wedstrijden rijden, dan kan je hier een wedstrijdlicentie aanvragen:
https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/ . Daarnaast moet je een rug- en beennummer aanvragen:
https://knsb.nl/inlineskaten/rug-en-beennummers/ Dan krijg je een nummer toegewezen, waarmee
je je wedstrijden kan rijden. Daarnaast moet je een transponder aanvragen: https://knsb.nl/kledingen-materiaal-skaten/transponders/ . Ook voor pupillen is het aan te raden om een beennummer en
transponder aan te vragen, zodat je een eigen nummer hebt.
Wedstrijddag
Bij veel wedstrijden nemen DKIJV’ers deel. Als je voor het eerst deel gaat nemen, geef dit door aan je
trainer of de inline-commissie. Dan proberen we ter plekke een contactpersoon (of coach, trainer)
beschikbaar te hebben.
Op de dag van een wedstrijd dien je ruim op tijd aanwezig te zijn (ruim een half uur!). Je meldt je
eerst aan bij wedstrijdleiding/inschrijfbureau, tekent de presentielijst en controleert de juistheid van
je gegevens (naam, beennummer, transpondernummer etc.).
Vervolgens heb je vaak ongeveer een half uur de tijd om in te rijden. Meestal volgt tijdens het
inrijden een transpondercheck, dan wordt bij de startlijn gekeken of je transponder het doet. Daarna
gaan de verschillende wedstrijdonderdelen beginnen. Let goed op als jouw categorie opgeroepen
wordt om naar de area of call te gaan. Hier verzamel je en wordt gecontroleerd of iedereen er is. Hier
geven ze aan in welke volgorde wordt gestart en wanneer je de baan op mag om je wedstrijd te
rijden.

Clubkleding
DKIJV rijdt al enkele jaren in Delfts Blauwe clubkleding. Het is ons gelukt om met behulp van onze
sponsors de prijzen voor deze kleding zeer aantrekkelijk te maken. Voor de wedstrijd inline-skaters
vinden we het vanzelfsprekend dat zij op de skeelerbaan in DKIJV-clubkleding skaten, in het belang
van herkenbaarheid voor de vereniging en niet in de laatste plaats in het belang van onze sponsoren.
Door in DKIJV-clubkleding te skaten, ben je een waar ambassadeur voor een leuke vereniging waar
sportiviteit hoog in het vaandel staat. Hoe mooi is het om leden van pupil tot master op de
skeelerbaan te zien rijden in de zeer herkenbare clubkleding.
Voor de trainingen en beginnende wedstrijdrijders zijn we met de kledingcommissie nog in overleg
voor ‘instap’ clubkleding. Zodat je ook zonder skeelerpak DKIJV kan promoten, zonder te smelten in
je schaatsjack bij warm weer.
We bieden voor de jeugd ook universele helmen aan voor het jeugdschaatsen, inline-skaten of
(race)fietsen. Mooie hedendaagse en comfortabele helmen, waar we de prijs met sponsoring laag
hebben kunnen houden.
Wil je een zgn. snel wedstrijdpak bestellen, dan is de prijs heel schappelijk met een bijdrage van de
sponsor.
Meer informatie over het assortiment en de prijslijst kun je aanvragen bij de kledingcommissie via
kleding@dkijv.nl. Houd via de website en de nieuwsbrief, agenda e.d. de pasmomenten in de gaten
waarop je de kleding kunt passen en bestellen. Let op: de levertijden zijn over het algemeen lang,
dus wacht niet tot een week voor het seizoen begint!
Enkele rijders, met name de inline-skaters en marathonrijders die rijden voor een commercieel team
of in kleding beschikbaar gesteld door het Talent Team en/of de gewestelijke opleidingsgroep. Als je
in een andere outfit rijdt, dan in de DKIJV-kleding, verzoeken wij je dit met het secretariaat@dkijv.nl
af te stemmen. Onze sponsoren moeten hierover worden geïnformeerd omdat je ook dan uitkomt
voor DKIJV.

