
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!

Wie weet heb jij 
kunnen genieten  
van het natuurijs dit 
seizoen. Lekker 
rondjes zoeven 
over een plas of 
over de Poel. 

Jullie hebben dit 
jaar in ieder geval de Elf 
Steden tocht gereden!! 
We zijn benieuwd of het 
eind februari misschien 

toch nog heel hard gaat 
vriezen en of de echte 
ook weer eens gereden 

kan worden door de pap-
papa’s en mama’s. 

In deze nieuwsbrief meer 
informatie over de exa-

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 2010

Jaargang 3, nummer 2

Examentijd 1

Hoe gaat het examen? 1

Schaatsen kiezen 2

Baanindeling examens 4

Groepsindeling 6

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

In dit nummer:

Interessante informatie:

 Vrijdag 12 en zaterdag 
13 februari: Slotexamens 
jeugdschaatsen. Vroege-
re aanvangstijd

 12 en 13 maart: Jager-
meesters rondjes rijden. 
Fotograaf maakt een 
groepsfoto!

    Ook de laatste les!

 Draag altijd je hand-
schoenen en je Poelster 
muts

mens en een stuk over 
het kopen van nieuwe 
schaatsen. We krijgen 

daar veel vragen 
over. Dus we hebben 
alles voor jullie op 
een rijtje gezet.

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

De Jeugdcommissie
jeugdschaatsen@poelster.nl
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Een veel gestelde vraag door ouders en jeugdschaatsers. De trainers en jeugdschaatsbegeleiders zullen je altijd 
helpen een goede keuze te maken. Hieronder volgen een paar tips.

Easygliders of houten schaatsen (diploma schaatsproef, A, B)

Kinderen die niet eerder op het ijs hebben gestaan kunnen het beste leren glijden 
op de klassieke houten schaatsen of Easy Gliders. Samen met een hoge stevige 
wandelschoen worden de enkels getraind en omdat de voeten zo laag bij de grond 
zitten, doet dat geen pijn en de schaatser zal minder snel uit evenwicht raken.

Tip: Om heel snel te leren rechtop de schaatsen te staan kan je thuis oefenen: klu-
nen(=lopen met schaatsen aan) op een oud tapijt in de gang. Iedere dag tien min-
uten door de knieën en je rijdt zo weg op het ijs. Ook als je net nieuwe noren hebt, 
helpt deze oefening. Geen knikkende enkels meer, echt waar!

Noren 

Wij bevelen niet aan om direct op noren te beginnen. Een kind dat net met schaatsen begint, leert de eerste 
beginselen van het schaatsen het best op de Easy Gliders of houten schaatsen. Het moment om op noren over 
te stappen is als de jeugdschaatser op de houten schaatsen/easy gliders goed kan glijden, recht op de ijzers staat 
en gemakkelijk een paar rondjes schaatst. Overleg voor eventuele aanschaf van (combi-)noren altijd even met 
onze jeugdtrainers voor advies.

Om recht op noren te staan moeten deze goed passen. Te ruime schaatsen dragen er toe bij dat de kinderen 
door de enkels zwikken. Koop dus nooit schaatsen op de groei en pas geen schaatsen met twee paar sokken 
aan. Te vroeg overstappen op noren kan pijnlijke enkels geven en dus minder plezier in het schaatsen. Tip: Di-
verse schaatsverkopers hebben een inruilsysteem voor schaatsen.

Uit welke noren kan je kiezen?

Klassieke leren noor (diploma B,C,D,E,F + wedstrijden)

Allereerst heb je de klassieke leren noor (bijvoorbeeld de Viking junior). Deze schaats is er in hoog en laag 
model. Wij raden aan om te kiezen voor het hoge model. De enkels zijn inmiddels al gewend en getraind en het 
verschil in gewenning is niet zo groot tussen hoog en laag. De hoge noren schaatsen uiteindelijk gemakkelijker 
in de bochten en zijn geschikt voor wedstrijdschaatsen. Klapschaatsen zijn geschikt als je op het KNSB uur 
verder gaat trainen aan wedstrijden. Je trainer kan je vertellen of dat al voor je geschikt is. Als je last hebt van 
blaren kan je die plek afdekken met een stukje Leukoplast tape. Ook kan je met 
een beetje brandspiritus het leer van de schaats een beetje soepeler maken. Wel 
goed laten drogen voordat je het ijs op gaat. 

Welke schaatsen moeten we kiezen? 

Noren, Comfort-Noren, Easy Gliders of  houten schaatsen?
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Combi noren / soft boots (diploma B,C)

Als je het de winkelier zou vragen, zou hij zeggen: “Neem deze 
combi-noor. Ik verkoop ze het meest en iedereen rijdt er zo op 
weg.” En dat klopt ook wel. De combi noor bestaat uit een laag 
onderstel (ijzer) met daar boven op een aangepaste hockeyschoen 
voor maximaal comfort en een stijve schacht voor een gegaran-
deerde stabiliteit (omschrijving fabrikant). Het klopt dus ook dat 
schaatsers/volwassenen die vroeger altijd last hadden van knikkende 
enkels nu met gemak een toertocht kunnen schaatsen. Het is dus een 
perfecte oplossing voor recreatieve volwassen schaatsers. De ervar-
ing van de Poelster trainers is dat deze hoge stijve schaatsen eigenlijk niet geschikt zijn voor wedstrijdsschaat-
sen en KNSB-trainingsuren. Er is minder ijsgevoel en in het bochtenwerk word je belemmerd. Vanaf diploma 
D mogen jeugdschaatsers ook op het KNSB wedstrijduur verder schaatsen. 

Op het Jeugdschaatsuren zien we nu dat kinderen die eerder hebben leren schaatsen op de combi-noor vaak 
weer helemaal opnieuw moeten leren schaatsen als ze gewone noren aantrekken. Door te hangen in de stevige 
schoen hebben ze nooit de enkels leren belasten. Dat geeft pijn en vermindert het schaatsplezier.

De combi noor is een goede schaats en je rijdt er gemakkelijk mee weg. Maar voor kinderen die actief schaat-
sen en later misschien ook door willen naar het KNSB trainingsuur raden we (te lang) rijden op de combi noor 
af. Onze trainers en jeugdschaatsbegeleiders adviseren om direct van een houtenschaats/Easy Glider over te 
stappen op leren noren of anders zo vroeg mogelijk over te stappen van de combi noor op de klassieke noren 
( bijvoorbeeld Viking junior). 

Overzicht diploma’s en aanbevolen type schaatsen:

S A B C D E F KNSB

Houten schaats    
Easy Glider    
Klassieke Noren        
Combi Noren        
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baanindeling
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Vrijdagmiddag

Breghtje/Marlies  Poelst. 1
16.25 uur warming up
16.45 inrijden in achterste bocht
17.05 start/rem baan 3
17.15 slalom baan 4
17.25 uitrijden in achterste bocht
17.55 ijs verlaten

Sandra/Petra  Poelst. 2
16.25 uur warming up
16.45 inrijden in achterste bocht
17.05 slalom baan 4
17.15 start/rem baan 3
17.25 uitrijden in achterste bocht
17.55 ijs verlaten

Renata en Lisa  Poelst. 3
16.45 uur warming up
17.05 inrijden in achterste bocht
17.15 start/rem baan 3
17.25 slalom baan 4
17.35 uitrijden in achterste bocht
17.55 ijs verlaten

Matthew en Victor  Poelst. 4
16.45 uur warming up
17.05 inrijden in achterste bocht
17.15 slalom baan 4
17.25 start/rem baan 3
17.35 uitrijden in achterste bocht
17.55 ijs verlaten

Wim        Poelst. 6
17.05 uur warming up
17.25 inrijden in achterste bocht
17.35 slalom baan 4
17.45 start/rem baan 3
17.55 uitrijden in achterste 

bocht/ijs verlaten

Stijn      Poelst. 5
17.05 uur warming up
17.25 inrijden in achterste bocht
17.35 start/rem baan 3
17.45 slalom baan 4
17.55 uitrijden in achterste 

bocht/ijs verlaten

Groep Verzamelen
Poelster 1           Breghtje en Marlies 16.20 uur
Poelster 2          Sandra/Petra 16.20 uur
Poelster 3           Renata en Lisa 16.40 uur
Poelster 4           Matthew en Victor 16.40 uur
Poelster 5           Stijn 17.00 uur
Poelster 6           Wim 17.00 uur
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Zaterdagochtend
Groep Verzamelen
Poelster 1        Cor 09.15 uur
Poelster 2        Melle/Romke 09.15 uur
Poelster 3        Petra 09.15 uur
Poelster 5/7     Chris (Kees)/Richard 09.15 uur
Poelster 4        Bob 09.30 uur
Poelster 6        Barry 09.30 uur

Cor Poelst. 1
09.20 uur warming up
09.40 inrijden in voorste bocht
09.50 start/rem baan 9
10.00 slalom baan 10
10.10 uitrijden in voorste bocht
10.20 ijs verlaten

Melle/Romke Poelst. 2
09.20 uur warming up
09.40 inrijden in voorste bocht
09.50 slalom baan 10
10.00 start/rem baan 9
10.10 uitrijden in voorste bocht
10.20 ijs verlaten

Petra     Poelst.3
09.20 uur warming up
09.40 inrijden in voorste bocht
09.50 slalom baan 8
10.00 start/rem baan 7
10.10 uitrijden in voorste bocht
10.20 ijs verlaten

Chris (Kees)/Richard    Poelst. 5/7
09.20 uur warming up
09.40 inrijden in voorste bocht
09.50 start/rem baan 7
10.00 slalom baan 8
10.10 uitrijden in voorste bocht
10.20 ijs verlaten

Bob  Poelst. 4
09.40 uur warming up
10.00 inrijden in voorste bocht
10.10 slalom
10.20 start/rem
10.30 uitrijden in voorste 

bocht/ijs verlaten

Barry    Poelst. 6
09.40 uur warming up
10.00 inrijden in voorste bocht
10.10 start/rem baan 7
10.20 slalom baan 8
10.30 uitrijden in voorste 

bocht/ijs verlaten

Ada/Sandra  Poelst. 8
09.40 uur warming up
10.00 inrijden in voorste bocht
10.10 start/rem baan 9
10.20 slalom baan 10
10.30 uitrijden in voorste 

bocht/ijs verlaten

Lia      Poelst. 9
09.40 uur warming up
10.00 inrijden in voorste bocht
10.10 slalom baan 10
10.20 start/rem baan 9
10.30 uitrijden in voorste bocht
10.50 ijs verlaten

Poelster 8        Ada en Sandra 09.30 uur
Poelster 9        Lia 09.30 uur


