
start-rem proef. Je bege-
leider zal je in de volgor-
de zetten van de namen-
lijst, zoals we ook op 
de proefexamens heb-
ben geoefend. 

 

Jullie kunnen het. 

Heel veel succes en 
plezier! 

 

     De jeugdschaats-
begeleiders 

 

Nieuwsbrief 

Jeugdschaatsen 

Hallo jongens, meisjes en 
ouders, 

Wat gaat het 
schaatsseizoen toch 
hard, en jullie ook! 

Dat komt vast 
doordat we allemaal 
hebben genoten 
van het natuurijs. 
Wel even vreemd 
natuurlijk: Krakend 
ijs, scheuren, klu-
nen, koek en zopie. 
Maar als je eenmaal bent 
gewend aan het natuurijs, 
dan wil je er niet meer af. 
Helaas is het alweer gaan 
dooien. Het is nog wel 

guur, maar vriezen doet 
het niet zo erg.  

Aan de proeftijden zien 
we wel dat jullie veel 
hebben geschaatst. Jullie 
gaan lekker snel en jullie 
rijden heel behendig tus-

Examentijd! 

Om je goed voor te be-
reiden, kan je hier lezen 
wat er op het examen 
gaat gebeuren. Aller-
eerst moet je iets eer-
der zijn dan normaal. 
Tien minuten voor de 
warming-up begint, 
zoek je je eigen bege-
leider op. Dan ga je 
samen op de muziek 
rekoefeningen doen 
en de spieren los ma-
ken. Je hebt dan nog ge-
woon je schoenen aan.   

Daarna gaan we de 
schaatsen aantrekken en 
ga je naar de inrijbaan. 

Ieder examenblok heeft 
een eigen plek. Dan ga je 
de slalom doen en de 

Hoe gaat het examen? 

Amstelveense Schaats Vereniging “De Poelster” 

februari 2009 

Jaargang 2, nummer 4 

Examentijd 1 

Hoe gaat het examen? 1 

Elfstedentocht foto’s 2 

Baanindeling examens 3 

  

  

Deze nieuwsbrief is ge-
maakt door de jeugdcom-
missie: Romke Koch, Melle 
Koch en Petra Simons 

 

In dit nummer: 

Interessante informatie: 

• Vrijdag 6 en zaterdag 7 

februari: Slotexamens 

jeugdschaatsen. Vroege-

re aanvangstijd 

 

• 6 en 7 maart: Jager-

meesters rondjes rijden 

    Ook de laatste les! 

 

• Draag altijd je hand-

schoenen en je Poelster 

muts 

 

 

sen de pylonen door. In 
deze nieuwsbrief meer 
informatie over de exa-
mens en een terug-
blik op de elf steden-
tocht.  

Altijd leuk om te zien 
dat iedereen weer 
vrolijk verkleed op 
de baan staat. Op de 
volgende pagina’s 
een fotoserie. Her-
ken jij iedereen? 

Lees het blaadje even 
goed door, dan sta jij 
ook op tijd aan de start! 

De Jeugdcommissie 

jeugdschaatsen@poelster.nl 
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Elfstedentocht / carnaval 

 

 

 

“Wat heeft geen vlees 
en botten, maar wel 4 
vingers en een duim?” 
 
Een handschoen 

Raadseltje 
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Vrijdagmiddag 

Als je eigen begeleider niet aanwezig kan zijn op het examen, dan zie je achter 

de naam  tussen haakjes bij wie je je wel kan melden. 
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Zaterdagochtend 
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