Prijs voor Team Duiven bij IJSTIJD! Winterspelen
Op zaterdag 3 februari deed Team Duiven mee aan de IJSTIJD! Winterspelen in het Olympisch
Stadion in Amsterdam. De KNSB organiseert dit evenement eens in de vier jaar, in het jaar van de
Olympische Winterspelen.
Leerlingen uit groep 7 en 8 van Duivense basisscholen
en leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar van
Candea College mochten aan de IJSTIJD! Winterspelen
meedoen. Tijdens het schoolschaatsen op de IJsbaan
Duiven zijn 80 kinderen geselecteerd. Zij mochten
vervolgens meedoen aan de voorselectie op zaterdag
23 december 2017. Van deze 80 kinderen zijn er 14
geselecteerd voor Team Duiven. In januari heeft het
Team geoefend op de kunstbaan Triavium in Nijmegen.
Team Duiven bestond uit: Fleur van Megen (Het Veer), Liana Couzijnse (Wereldwijzer), Jesse Kroes
(Klokhuis), Gijs Poppe (Toermalijn), Tymen Zwaga (Groene Ring), Romijn Heutink (Groene Ring), Mila
Hesz (M1B), Meike Hofstra (V1B), Luuk de Wit (M1A), Benjamin de Jong (H2C), Marlina Couzijnse
(VH1A), Isis van Dijk (HM1B), Tim de Lange (H2D) en Thygo Frasa (M2B).
Op de dag van de IJSTIJD! Winterspelen zijn we met een bus vol deelnemers en ouders naar het
Olympisch Stadion gereden. Na de openingsceremonie barstte de sportieve strijd los. Team Duiven
deed mee aan de volgende onderdelen: 100 meter sprint, shorttrack estafette, mini marathon,
freestyle battle en ice biken. We hebben supergoed gepresteerd en dit resulteerde in een dikverdiende
tweede prijs. Deze prijs werd uitgereikt door schaatsgrootheden Rintje Ritsma en Barbara de Loor. En
als kers op de taart werd onze vlaggendraagster, Jolie de Bruijn, verkozen tot de ‘Coolste Reporter’ van
de dag. Het was een leuke, sportieve dag die mede mogelijk is gemaakt door IJsbaan Duiven en Candea
College.
Gedurende de dag zijn er opnames gemaakt voor het Jeugdjournaal en ZappSport! De aflevering van
ZappSport wordt uitgezonden op zondag 18 februari 2018. De overige filmpjes vind je hieronder.
Opening: https://youtu.be/h24MU6h6MI4
De vijf onderdelen: https://youtu.be/h5Urx7W3OcM
Prijsuitreiking: https://youtu.be/XGQ562SIeeE
Jeugdjournaal: https://jeugdjournaal.nl/uitzending/30950avondjournaal.html

