
Nieuwsbrief 

Jeugdschaatsen 

Hallo jongens, meisjes 

en ouders, 

Het schaatsseizoen is 

alweer bijna afgelo-

pen. 

Afgelopen weken heb-

ben we de Elfsteden-

tocht geschaatst en 

ook hard geoefend tij-

dens de proefexamens 

en lessen.  

Iedereen heeft ook al 

het echte examen ge-

schaatst tijdens het 

jeugdschaats examen. 

Onder deskundige lei-

ding hebben we toen 

een warming up ge-

daan en daarna onze sla-

lom en start-rem proef 

geschaatst. Nu weet je 

hoeveel rondjes je moet 

gaan rijden voor het laat-

ste deel van het schaats-

examen, de rondjes ach-

ter de Jagermeesters. De 

laatste les van het sei-

zoen rij je het aantal 

rondjes wat bij jouw di-

Het seizoen zit er weer op! 

In het vorige nummer 

las je dat schaatsbege-

leider Melle een voice-

mail van Sinterklaas 

had gekregen. Sinter-

klaas wilde schaatsles 

voor de Zwarte Pieten.  

Met hulp van de aan-

wijzingen van de 

jeugdschaatsers heb-

ben de nieuwe Pieten 

goed leren schaatsen. 

Het bezoek van de Sint 

was erg leuk, met veel 

pepernoten en liedjes 

en natuurlijk Sinter-

klaas. Ook het carnaval 

tijdens de Elfsteden-

tocht was druk bezocht. 

Bijna iedereen was ver-

kleed. We reden langs 

alle Friese steden om 

stempels op te halen. 

En we kregen een 

slok chocolademelk 

bij de koek en zopie. 

Heel erg geslaagd.  

Sint Nicolaas en carnaval groot succes! 
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Deze nieuwsbrief is ge-
maakt door de jeugdcom-
missie: Romke Koch, Melle 
Koch en Petra Simons 

 

In dit nummer: 

Interessante infor-

matie: 

• Rondjes rijden ach-

ter de Jagermeester 

7 en 8 maart 2008 

• Diplomauitreiking en 

slotochtend zaterdag 

15 maart 2008      

10 uur Amstelveen 

• Meld je aan voor het 

nieuwe seizoen! 

 

ploma hoort.   

We sluiten het seizoen 

af op zaterdagochtend 

15 maart met de di-

ploma uitreiking 

10.00 uur in het club-

huis aan de Doorweg 2 

in Amstelveen.  

Vergeet niet je op-

nieuw aan te melden 

voor volgend jaar en 

na te denken of je ook 

wilt gaan wedstrijd-

schaatsen als je een D 

diploma hebt gehaald. 

De Jeugdcommissie 



Pagina 2 Nieuwsbr ief  Jeugdschaatsen Jaargang 1,  nummer 3 

Foto’s Examen 

Je kan je alweer opge-

ven voor het volgende 

schaatsseizoen(op de 

website). Dan kan je 

volgend jaar weer 

lekker jeugdschaatsen 

of misschien ook  al 

naar het wedstrijd-

schaatsen als je een D 

diploma hebt gehaald. 

Alle leden van de 

Poelster die een 

(jeugdschaats)abonnem

ent hebben dienen elk 

jaar een nieuw abonne-

ment aan te vragen.  

Deze aanvraag moet 

uiterlijk 15 augustus 

van ieder jaar bij de 

abonnementen coördi-

nator binnen zijn. Als je 

geen abonnement hebt 

aangevraagd, blijf je 

wel lid, tenzij het lid-

maatschap schriftelijk 

wordt opgezegd bij de 

secretaris van de vere-

niging voor 1 septem-

ber van ieder jaar. 

Weer aanmelden voor volgend jaar! 

Sandra wordt hier in het 

zonnetje gezet omdat ze 

30 jaar geworden is. 

Gefeliciteerd!  

30 jaar !!! 
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Kleurplaat 


