
Heb je nog vragen? Ga 
dan naar je jeugdschaats-
begeleider.

     De jeugdschaats-
begeleiders

Nieuwsbrief 

Jeugdschaatsen

Hallo jongens, meisjes en 
ouders,

Hier is weer een 
nieuwsbrief met 
belangrijke infor-
matie over de acti-
viteiten de komen-
de maand. Het ein-
de van het seizoen 
nadert als snel, 
maar gelukkig valt 
er nog veel te bele-
ven.

Komende zaterdag zal de 
fotograaf op het ijs zijn 
om van elke jeugd-
schaatsgroep een foto te 
maken als aandenken aan 
dit schaatsseizoen. 

De week erop (12 en 13 
maart) is het dan al weer 
tijd om de rondjes te rij-

den achter de Jagermees-
ters en zo je felbegeerde 
diploma te behalen!

Daarna is er één week 
geen les (18 en 19 maart). 

Examentijd!

Bij het Jagermeester 
schaatsen moet er op de 
400 meter baan, afhanke-
lijk van het diploma een 
flink aantal rondjes gere-
den worden. Er wordt 
onderweg niet gestopt en 
de rondjes gaan steeds 
sneller. Niet alle kinderen 
doen dit tegelijk. Eerst 
de lage groepen, dan de 
hogere groepen samen.   

De jagers vormen een 
ketting  waar je achter 
schaatst. De jagermeest-

ers, krijgen van de jury-
toren het rijschema door 
en dat bepaalt het tempo. 
In het begin gaat het niet 
hard, maar hoe meer 
rondjes je moet schaat-
sen, des te harder de 
jagers gaan schaatsen.

Samen met de examen-
tijden van de start/rem 
en de slalomproef 
bepaalt het afschaatsen je 
behaalde diploma. 

Hoe gaat het Jagermeester schaatsen?
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Hoe gaat jet Jagermeester 
schaatsen?
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Agenda 2

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

In dit nummer:

Interessante informatie:

4 en 5 maart: Fotograaf+ 
reserve slalom/start en rem

12 en 13 maart: Jagermees-
ters rondjes rijden. 

18 en 19 maart:  

GEEN les

vrijdag 25 maart: GEEN les

zaterdag 26 maart:  

Feest les voor alle 
kinderen  (vrijdag 
& zaterdag)

Zondag    27 maart:  

Slotochtend/diploma uitreiking 
in het clubhuis

Vervolgens is er op 26 
maart extra ijs (omdat we 
een week later zijn be-

gonnen) voor alle 
kinderen, ook van de 
vrijdag. We zullen 
dan een heel leuke 
feestles hebben.

Zondag 27 maart 
ben je welkom in ons 
clubhuis in Amstel-
veen voor de slo-
t o ch te n d ,  bo s -

spelprogramma en uitrei-
king van diploma's.

De Jeugdcommissie
jeugdschaatsen@poelster.nl
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vrijdag      4 maart  Fotograaf  + reserve slalom/start en rem 

zaterdag  5 maart  Fotograaf  + reserve slalom/start en rem

vrijdag    11 maart  Rondjes achter de Jagermeester

zaterdag  12 maart  Rondjes achter de Jagermeester
Het aantal rondjes en diploma hoor je van je begeleider

vrijdag     18 maart  GEEN les
zaterdag 19 maart     GEEN les

vrijdag      25 maart  GEEN les

zaterdag  26 maart  Feest les op de ijsbaan voor alle kinderen, ook de 
vrijdag groepen. Informatie volgt nog.

Zondag    27 maart  10.00 uur— 12.00 uur (deur open 9.45 uur)
Slotochtend/diploma uitreiking in het clubhuis ( Doorweg 2, Amstel-
veen). We gaan het bos in, denk aan goede kleding!

Agenda


