
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!

Jullie hebben dit 
jaar weer een prima  
Elf Steden tocht 
gereden!! De mooie 
plaatjes staan ver-
derop in de nieuws-
brief. We zijn be-
nieuwd of het eind fe-
bruari misschien toch 
nog heel hard gaat vrie-
zen en of de echte ook 

weer eens gereden kan 
worden door de papa’s 
en mama’s. 

In deze nieuwsbrief meer 
informatie over de exa-
mens. We beginnen altijd 
met een warming up sa-
men met de begeleider. 

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 2011

Examentijd 1

Hoe gaat het examen? 1

Schaatsen kiezen 2

Carnaval 4

Examens groepsindeling 6+

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

In dit nummer:

Interessante informatie:

 Vrijdag 11 en zater-
dag 12 februari: 
Slotexamens jeugd-
schaatsen. Vroege-
re aanvangstijd

 12 en 13 maart: 

Jagermeesters 
rondjes rijden. 

 Draag altijd je 

handschoenen en je 
Poelster muts

Sommige groepjes begin-
nen iets eerder dan de 
normale start tijd. 

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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Schema Vrijdagmiddag

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

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

Petra/Jaap    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

Breghtj/Marlies/Pieteke   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

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. 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
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Schema Zaterdagochtend

Melle/Romke 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

Richard  Poelst. 5
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

Ada/Lia Poelst. 7
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

Bob/Cor   Poelst. 2/3
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

Petra  Poelst. 4
09.40 uur warming up
10.00 inrijden in voorste bocht
10.10 slalom baan 8
10.20 start/rem baan 7
10.30 uitrijden in voorste bocht/ijs 

verlaten

Anke Petra    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
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GroepenVrijdagmiddag

RENATA/LISA
Groep 1
Tije Stratenus
Teun Dames
Boris Besuyen
Isis de Reus
Puck Moorman
Ilka Apontoweil
Jan van Nieuwkerk
Daan van der Vliet
Jade Carter
Nunzia Bos
Julia Visser
Anne de Jong
Jasmijn van den brekel

SANDRA
Groep 2
Fee Janssen
Uma Koimans
Jona Apontoweil
Tobias Teunissen
Joost Wientjes
Tim Janbroers
Berk de Rooij
Bloem v.d. Heijden
Dario Kuijvenhoven
Florien Delfof
Ran Mashiach
Megan van Beugen
Kolja Apontoweil

Jorn Sparrius

BREGHTJE/PIETEKE/
MARLIES  Groep 3
Matthijs Everhard
Bobbie ten Haaft
Lars Pals
Wicky Lekanne Deprez
Frederique Pals
Luna Bosma
Levi Raktoe
Adam van Rossum
Matthijs v.d. Kuilen
Sten Vrolijk
Roos Vrolijk
Fer Dijkman

VICTOR 
Groep 4
Lieven Bakker
Gianni Milan da Silva Areal
Bastiaan Roest
Marijn Boes
Jim Vink
Ilian James
Raav Koper
Anu van Duifhuizen
Julia Battjes
Thomas Dekhuijzen
Karya Keskin

WIM
Groep 5
Willem Bakker
Enzo Leijnse
Gijs Dik
Siebe Lekanne Deprez
Seger Janssen
Romina Kuijvenhoven
Swaan Janssen
Louise Mannel
Jesper Landstra
Jordy Landstra
Hanne Bosma
Jelte Groothuis

PETRA
Groep 6
Huub van den Brekel
Thijs Wientjes
Nick van Nieuwkerk
Olivier van Rossum
Alexander Teunissen
Victor Stols
Eric Stols
Iain Kerr
Anna Janbroers
Luna v.d. Heijden
Beau Dijkman
Zoe Raktoe
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Groepen Zaterdagochtend

MELLE/ROMKE 
Groep 1
Hans Ligtenberg
Maria Vonck
Chiara Silva
Max Rebel
Pascal Baas
Thierry Draaijer
Niels van der Marel
Lisa van Klinken
Eline Huijing
Jana Ierschot
Hugo van Veen

BOB/COR
Groep 2/3
Emmy Beijer
Stella Bakker
Yasin Gormez
Gideon Groeneveld
Wilco Koomen
Bruno Pires
Olivia van Eijk
Boyd Hesseling
Cas Jongbloed
Paolo Pantano
Jeroen Kuiper
Joost Erkens
Ruben Poppe
Jonno Rolfes
Dennis Rolfes
Jasmin Zohar

PETRA
Groep 4
Sabine Overeem
Aafke Essen
Else Lassche
Joeri Kooij
Nina Witte
Amber van Meteren
Frederique Buijs
Fionnah Kerr
Melissa Hoogeveen

RICHARD
Groep 5
Yara Fellinga
Hanna Nicolaas
Lara de Vries
Max Dezanet
Vera Tosseram
Wessel van Straten
Lieve Peeters
Aldo Pantano
Ruben v.d. Pijl
Zilver Piet
Bas Nellestijn

ANKE PETRA
Groep 6
Niels Nowee
Daan Kooij
Ninke Manne
Abby Rudkin
Liesbeth Vonck
Jade van Meteren
Kimberly Hoogeveen
Raoul Roest
Marloes Buijs
Fleur Brink

ADA/LIA
Groep 7
Lovis van Eijk
Plym Hesseling
Dido Sernesky
Boudewijn Bootsma
Charlotte Dazenet
Jens Meijer
Jiska Ransdorp
Vera Peeters
Guusje van der Poel
Evie Tam
Camiel Ooyen
Sara Janssen
Laurens Kolf
Pieter Pieterse


