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JeugdschaatsenJeugdschaatsenJeugdschaatsen   

Hallo jongens, meisjes en ouders, 

 

De eerste schaatslessen op de vrij-

dag en zaterdag gaan weer begin-

nen. 

De ijsmachines zijn al weer aan 

gezet om een mooi glad laagje ijs 

te maken. We zijn benieuwd of jul-

lie nog net zo hard kunnen rijden 

als vorig jaar.  

Hebben jullie je schaatsen al weer 

gevonden, passen ze nog?  

In deze nieuwsbrief meer informa-

tie over het kopen van nieuwe 

schaatsen. We krijgen daar vaak 

vragen over. Dus we hebben alles 

voor jullie op een rijtje gezet.  

 

Zaterdag 9 en vrijdag 15 okto-

ber staan de begeleiders voor je 

klaar en delen we de abonnemen-

ten uit, vanaf een half uur voor 

aanvang van de les. 

Tot op het ijs! 

De Jeugdcommissie 

jeugdschaatsen@poelster.nl 

 

IJzers uit het vet!! 

Als jullie een vriendje, vriendinne-

tje, buurmeisje/jongetje, neefje of 

nichtje hebben die misschien ook 

wel op schaatsen wil dan is er goed 

nieuws! We hebben nog plekken 

over. Vooral op zaterdag is er nog 

ruimte. Ze moeten 5 jaar of ouder 

zijn en nog op de basisschool zit-

ten.  

Opgave via de site en 

jeugdschaatsen@poelster.nl 

 Wij willen graag de naam en ge-

boorte datum weten. Zet hier na-

tuurlijk ook je eigen naam bij, dan 

zullen we kijken of het mogelijk is 

dat ze ook in je eigen groepje kun-

nen mee schaatsen. Helpen jullie ze 

er dan even aan herinneren dat ze 

handschoenen meenemen en dat 

ze schaatsen hebben.  

Wij zorgen weer voor een superleuk 

schaatsseizoen! 
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In dit nummer: 

Interessante informatie: 

 

Start schaatsseizoen: 

 Zaterdag 9 oktober Hal 

9.15 uur—10.15 uur 

 Zaterdag 9 oktober bui-

ten 9.30 uur-10.30 uur 

 Vrijdag 15 oktober  16.55 

uur—17.55 uur 

 Draag altijd je hand-

schoenen en je Poelster 

muts 
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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 wan-

delschoen 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: klunen

(=lopen met schaatsen aan) op een oud tapijt in de gang. Iedere dag tien minuten 

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: Diverse schaats-

verkopers 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 afdek-

ken 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 gegarandeerde 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 ervaring van de 

Poelster trainers is dat deze hoge stijve schaatsen eigenlijk niet 

geschikt zijn voor wedstrijdsschaatsen 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 schaatsen 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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Klaas wil nieuwe 

schaatsen kopen en past 

een paar bij de 

schaatswinkel. De 

verkoper waarschuwt: 

"De eerste week zullen 

ze nog wel wat knellen." 

"Geen punt," zegt 

Klaas, "dan kom ik ze 

volgende week wel 

ophalen." 

Grapje  

In een schaatsles leren we verschillende dingen die belangrijk zijn voor het schaat-
sen. Een paar voorbeelden: 

 Hoe moet je op de schaats staan. 

 Wat is een goede schaatshouding. 

 Hoe moet je afzetten bij het schaatsen. 

 Hoe ga je een bocht rijden. 

 Hoe kun je remmen. 

 Wat doe je als je valt. 

 
In de les maken we gebruik van verschillende 

hulpmiddelen, pionnen, spelmateriaal etc. Uiteindelijk kan je zo goed schaatsen dat 

je een diploma hebt verdiend: Het schaatsvaardigheidsdiploma. 

 

Wat leer je op jeugdschaatsen? 

“Welk ijs kan niet 

smelten???” 

Radijs 

Raadseltje 

“Wat heeft geen vlees 

en botten, maar wel 4 

vingers en een duim?” 

Een handschoen 

Raadseltje 

Een Duizenpoot: 

Een duizendpoot wilde gaan 
schaatsen. Maar toen hij zijn 
schaatsen eindelijk gebonden 
had, was het al zomer. 

Grapje 

Weten jullie waarom een ei niet 
bevriest op een ijsbaan? 

Omdat er een dooier in zit. 

Raadseltje 
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Kleurplaat 


