
Op vrijdag en zaterdag 24 en 25 februari
heeft het jeugdschaatsen het jaarlijkse
“Schaatsen-Lopen-Schaatsen”.

Het woord zegt het al, de bedoeling is
dat de jeugdschaatsers eerst een paar
rondjes gaan schaatsen, daarna een
paar rondjes om de 400 meter lopen en
nog eens de schaatsen onderbinden  en
weer een paar rondjes op de 400 meter
baan schaatsen. Het leukste van deze
les is dat de ouders, opa of oma ook zijn
of haar schaatsen mogen onderbinden
en met de kinderen mee mogen doen en
hun schaatskunst kunnen tonen. Ook mogen ze mee helpen om de schaatsen uit te doen en de
schoenen aantrekken, dan samen de rondjes lopen, daarna de schaatsen weer aan en nog wat
ronden rijden. De kinderen krijgen een kaartje waar de ronden op kunnen worden afgestreept.
De leiders van de groepje zullen de kinderen wel zeggen hoeveel rondjes geschaatst moet
worden en ook het aantal rondjes die moeten worden afgelegd. Ik hoop dat het weer een feestje
gaat worden met de ouders ook op de schaats.
 

Zondagavond 26 februari a.s. vanaf
19.20 uur hebben we wedstrijdijs tot
onze beschikking om onze derde
wedstrijd te organiseren voor onze
jeugdschaatsers. Deze wedstrijd
gaat ditmaal over één keer een 100
meter en één keer een 300 meter.
We hebben deze avond meer tijd tot
onze beschikking en aangezien het
in de voorjaarsvakantie valt kunnen
de kinderen ook wat later naar bed.
De wedstrijd is nog steeds bedoeld
voor kinderen vanaf het diploma C.
Iedereen kan zich weer aanmelden,
niet alleen de kinderen die de
afgelopen keren hebben mee

gedaan, maar de wedstrijd staat weer open voor iedereen aan het jeugdschaatsen mee doen.
Wel graag bij aanmelding vermelden of je buiten het jeugdschaatsen ook mee doet aan het
licentieschaatsen dit om een eerlijke uitslag te krijgen. Kinderen die ook licentieschaatsen
krijgen natuurlijk extra trainingen en kunnen, als ze dat willen, veel meer wedstrijden rijden.
Waarschijnlijk gaan we met twee uitslagen werken, de één met jeugdschaatsers en een tweede
uitslaglijst met jeugdschaatsers die ook op licentieschaatsen zitten. We gaan er weer van uit dat
we kunnen beschikken van de ET, zodat de kinderen hun tijd op het grote scherm kunnen zien.
Alleen doordat de kinderen nog geen KNSB nummer hebben kunnen hun namen niet op het
scherm staan maar vier willekeurige andere namen, helaas.

Aanmelden voor uiterlijk zaterdag 25 februari.
Graag op het volgende email adres: jeugdschaatsen@diemerijsclub.nl
 

Het examen “Start- en Remproef” houden wij op
10 en 11 maart a.s. De “Jagermeester” is op 17
en 18 maart, dit is tevens de laatste
jeugdschaatsles van het seizoen. De “Start- en
Remproef” wordt verreden met twee groepjes
tegelijk op twee banen naast elkaar, hiervoor is
wel een schema opgesteld die moet worden
gevolgd, zodat we tijd hebben dat alle kinderen
een examen kunnen afleggen. Het schema is
hieronder bijgevoegd.

Ga voor goud, zilver of brons! Bekijk de webversie

Schaatsen-Lopen-Schaatsen

Laatste wedstrijd dit seizoen voor onze oudste
jeugdschaatsers

Het examen seizoen 2022 - 2023

De “Jagermeester” is op 17 en 18 maart, dit is tevens de laatste jeugdschaatsles. Op de
vrijdagmiddag uur gaan we met alle kinderen tegelijk starten, dit heeft te maken dat we in totaal
niet veel kinderen hebben. Daar in tegen op het zaterdagmorgen en -middag uur zijn er wel
veel, hier starten we in twee ploegen. Eerst starten de kinderen die voor het diploma
Schaatsproef en het diploma A hebben afgeschaatst. Als deze kinderen zijn gefinisht gaat de
rest van de kinderen schaatsen voor het diploma B, C, D, E en F. Voor het diploma
“Schaatsproef” moeten de kinderen 4 rondjes schaatsen, voor diploma “A” is dit 6 ronden.
Diploma “B” 8 ronden, diploma “C” 13 ronden, diploma “D” 18 ronden, diploma “E” 20 ronden en
als laatste diploma “F” zijn 22 ronde te rijden. En dat alles achter de “jagermeesters”, dit zijn
schaatsers die leider zijn of licentieschaatsers uit de verenigingen, die voor de groep rijden

Deze e-mail is verstuurd aan schrama1973@hotmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u

jeugdschaatsen@diemerijsclub.nl toe aan uw adresboek.
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