
Jeugd wedstrijdschaatsen in seizoen 2021/2021

Voor het komende seizoen pakken we alles een beetje anders aan dan normaal. We willen
alle jeugdschaatsers heel duidelijk laten zien wat voor ieder individueel het trainingsaanbod
is van een heel jaar.

Het schaatsseizoen begint voor ons al in april!!!
“Hoezo in april?” zal je misschien denken. In april starten we namelijk alle zomertrainingen.
En dat doe je dan al zo veel mogelijk met de groep en de trainer waar je voor de komende
winter bij wordt ingedeeld. Zo bereid je je optimaal voor op het komende schaatsseizoen.

Het aanbod van trainingen bestaat voor alle groepen uit een skeelertraining en een
droogtraining en voor sommige groepen ook nog uit een fietstraining. Onder zie je een
overzicht van de groepen. In een persoonlijke mail wordt je verteld wie jouw trainer wordt en
bij wie je in de groep komt. In onderstaande tabel staat dan wat jouw trainingsaanbod is en
waarvoor je je op kan geven.



Groepen wedstrijdschaatsen

Wedstrijd Jeugd 4b:

Beginnende jeugdwedstrijdschaatsers (leeftijdsindicatie 10-14). In bezit van licentie en wedstrijdabonnement.

Doel: Plezier krijgen in het wedstrijdschaatsen
Technische en motorische verbetering

Hoofdtrainer: Willem Fabel

Aanbod Soort training Dag en Tijd Trainer

Winter: Midjeugd of bochtentraining* Zaterdag of Maandag Jeugdafdeling of Shorttrack

Wedstrijdtrainingen* Dinsdag en donderdag
18.15-19.30

Willem Fabel

met Ramon van de Laar

Wedstrijd Zaterdag of zondag
18.00-20.00

*Het trainingsaanbod is gebaseerd op het meerjaren opleidingsplan van de KNSB. Mocht het voor het kind te intensief
zijn is het altijd mogelijk om te overleggen over een aangepast programma.

Zomer Skeelertraining Maandag Ruud Aerts

met nader te bepalen
assistent

Droogtraining Dinsdag Ramon van de Laar

met nader te bepalen
assistent

Fietstraining (naar keuze) Vrijdag 18.00-19.00 Leon Metzke



Wedstrijd Jeugd 4a:

(Beginnende) wedstrijdschaatsers (leeftijdsindicatie 13-17). In bezit van licentie en wedstrijdabonnement.

Doel: Enthousiast worden voor de prestatieve wedstrijdsport

Technische en motorische verbetering

Hoofdtrainer: Nader te bepalen

Aanbod Soort training Dag en Tijd Trainer

Winter Wedstrijdtrainingen Dinsdag en donderdag
18.15-19.30

Wedstrijd Zaterdag of zondag
18.00-20.00

Zomer Skeelertraining Maandag 17.30-18.30 Ruud Aerts

met nader te bepalen
assistent

Droogtraining Dinsdag 19.15-20.15 Ramon van de Laar

met nader te bepalen
assistent

Fietstraining (naar keuze) Vrijdag 18.00-19.00 Leon Metzke



Wedstrijd Jeugd 3:

Gevorderde jeugd wedstrijdschaatsers. In bezit van licentie en wedstrijdabonnement.

Doel: Plezier in het wedstrijdschaatsen

Schaats Technische, motorische en fysieke verbetering dat leidt tot doorstroming

Het creëren van enthousiasme voor de verschillende test- en wedstrijdmomenten

Hoofdtrainer: Ruud Aerts

Aanbod Soort training Dag en Tijd Trainer

Winter Wedstrijdtrainingen Dinsdag en donderdag
18.15-19.30

Ruud Aerts

Kristel van de Westelaken
(?)

Wedstrijd Zaterdag of zondag
18.00-20.00

Zomer Skeelertraining Maandag 18.30-19.30 Ruud Aerts

met Daan van den Boom

Droogtraining Dinsdag 19.15-20.15 Frank van Geet

met nader te bepalen
assistent

Fietstraining Vrijdag 18.00-19.00 uur Jaco Boere



Wedstrijd Jeugd 2:

Meer gevorderde wedstrijdjeugd (leeftijdsindicatie 13-18 jaar). In bezit van licentie en wedstrijdabonnement.

Doel: Plezier in het wedstrijdschaatsen

Schaatstechnische, motorische en fysieke verbetering dat leidt tot doorstroming

Het creëren van enthousiasme voor de verschillende test- en wedstrijdmomenten

Hoofdtrainer: Frank van Geet

Aanbod Soort training Dag en Tijd Trainer

Winter Wedstrijdtrainingen Dinsdag en donderdag
18.15-19.30

Frank van Geet

Cristel Princen

Wedstrijd Zaterdag of zondag
18.00-20.00

Zomer Skeelertraining Maandag 18.30-19.30 Ruud Aerts

met Daan van den Boom

Droogtraining Dinsdag 19.15-20.15 Frank van Geet

met nader te bepalen
assistent

Fietstraining Vrijdag 18.00-19.00 uur Jaco Boere



Wedstrijd Jeugd 1:

Hoogste niveau wedstrijdschaatsen op clubniveau (leeftijdsindicatie 16+). In bezit van licentie en
wedstrijdabonnement.

Doel: Prestaties verbeteren met behoud plezier

Schaatstechnische, motorische en fysieke verbetering dat leidt tot doorstroming

Enthousiast deelnemen aan wedstrijdvormen

Hoofdtrainer: Geert Aerts

Aanbod Soort training Dag en Tijd Trainer

Winter Wedstrijdtrainingen Dinsdag en donderdag
18.15-19.30

Geert Aerts

Talenten-uur Vrijdag (?) Geert Aerts

Wedstrijd Zaterdag of zondag
18.00-20.00

Zomer Skeelertraining Maandag Geert Aerts

Droogtraining Dinsdag Geert Aerts

Fietstraining Vrijdag Geert Aerts


