
 

 

 
 
 
 

P E R S B E R I C H T 
 

Ruim 330 Apeldoornse scholieren krijgen schaatsles van Barabara de Loor. 
 
Vijf basisscholen rond het Omnisportcentrum in Apeldoorn komen aanstaande donderdag 6 
januari naar de Omnisport kunstijsbaan om hier mee te doen aan de KPN junior schaatsclub. 
Onder begeleiding van Barbara de Loor (oud top schaatser) en een aantal ervaren DNIJ-
trainers krijgen ruim 330 basisschoolleerlingen die dag tussen 9:00 en 15:00 uur 
schaatslessen. Gezien de hoge opkomst beloofd het nu al een groot succes te worden. De 
dooi kan gelukkig geen roet meer in het eten gooien nu Apeldoorn beschikt over een echte 
400 meter kunstijsbaan die van 15 december tot 23 januari wordt gekoeld. Na 23 januari kan 
er alleen worden geschaatst als het blijft vriezen. De KPN junior schaatsclub word in 
samenwerking met de KNSB en het Omnisportcentrum Apeldoorn georganiseerd. 
 
Direct na de KPN junior schaatsclub met Barbara de Loor start op donderdagavond ook de 
sport van de maand. Met de komst van de nieuwe ijsbaan konden dit jaar de leerlingen uit 
groep 7 van de basisscholen in de wijk de maten zich eindelijk weer opgeven voor schaatsen 
als sport van de maand. Via Accres, de organisatie die in Apeldoorn de sport van de maand 
organiseert, hebben 24 leerlingen zich nu aangemeld voor schaatsen als sport van de maand 
januari. Zij starten donderdagavond om 18:00 uur nu dan ook met hun schaatslessen. Onder 
begeleiding van DNIJ-trainers krijgen deze leerlingen op 6, 13 en 20 januari schaatslessen. 
Als het blijft vriezen volgt er nog een laatste les op donderdag 27 januari. 
 
 
Meer informatie over alle activiteiten van de schaats- en skeelervereniging DNIJ uit 
Apeldoorn vindt u op onze website www.dnij.nl. 
 
Informatie over de KPN junior schaatsclub met Barbara de Loor kunt u vinden op de website 
van de KNSB http://www.knsb.nl/actief/jeugd/aegon-junior-schaatsclub/. 
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