
Wij adviseren om het 
eerste jaar te starten op 
combinoren. Deze schaatsen 
zijn comfortabel wat bijdraagt 
aan het schaatsplezier. Kies 
bij voorkeur voor softboots en 
probeer of je je knieën goed 
kunt buigen.

Schaats je al voor je tweede 
jaar dan kun je ook op 
Viking Unlimited verder. 
Ze hebben het comfort van 
een combinoor en een wat 
lagere schoen. Hierdoor 
kun je je enkel al een beetje 
gebruiken bij het schaatsen 
en zo leer je je een mooiere 
schaatsslag aan. 

Welke schaatsen heb je nodig?
Leren schaatsen doe je het best op schaatsen 
die goed passen en lekker zitten. Belangrijk 
is voor ieder paar: slijp je schaatsen na 4 of 5 
keer!
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Na zo’n twee jaar schaatsles 
sta je zelfverzekerd op je 
schaatsen en wil je al echt 
diep zitten. Vraag aan je 
trainer of je al op lage noren 
kunt schaatsen. Tijd om te 
leren overstappen!

Informatie
Jeugdschaatsen Leiden

2021-2022

Op 25 december en 1 januari is er geen les.
Vanaf 8 januari verandert de aanvangstijd. De bus 
vertrekt dan om 15:30 uit Rijnsaterwoude en 15:40 
uit Leimuiden. Op 5 februari is er geen les.

Voor een goed advies kan je altijd terecht bij 
Jan van der Hoorn Schaatssport in Ter Aar. Als 
je goed voor je schaatsen zorgt, kan je te kleine 
schaatsen weer inruilen voor een maatje groter.

Les 1 25-sep-21 15:30 - 16:30 Startdag in IJsclub-
gebouw Leimuiden

Les 2 02-okt-21 17:45 - 18:45
Les 3 09-okt-21 17:45 - 18:45
Les 4 16-okt-21 17:45 - 18:45
Les 5 23-okt-21 17:45 - 18:45
Les 6 30-okt-21 17:45 - 18:45 Spelletjeskwartier
Les 7 06-nov-21 17:45 - 18:45
Les 8 13-nov-21 17:45 - 18:45
Les 9 20-nov-21 17:45 - 18:45
Les 10 27-nov-21 17:45 - 18:45 Sinterklaasfeest
Les 11 04-dec-21 17:45 - 18:45
Les 12 11-dec-21 17:45 - 18:45 A&A toertocht
Les 13 18-dec-21 17:45 - 18:45 Spelletjeskwartier

Les 14 08-jan-22 16:30 - 17:30
Les 15 15-jan-22 16:30 - 17:30
Les 16 22-jan-22 16:30 - 17:30 Pannenkoeken eten na 

afloop
Les 17 29-jan-22 16:30 - 17:30

05-feb-22 Geen les!
Les 18 12-feb-22 16:30 - 17:30 Diplomaschaatsen
Les 19 19-feb-22 16:30 - 17:30
Les 20 26-feb-22 16:30 - 17:30
Maart N.t.b. Clubkampioenschappen in Haarlem
Maart N.t.b.

2-3 juli 2022

Dooifeest met diploma uitreiking

Schaatskamp In Leimuiden
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Kom schaatsen!
Lestijden & bus
De gezelligheid begint al in de bus! We rijden met 
een luxe touringcar van DOELEN Coach Service 
naar de ijshal in Leiden. In Leimuiden stap je op bij 
bushalte Tuinderij naast het zwembad. De halte in 
Rijnsaterwoude is bij het voormalige gemeentehuis. 
We lopen als groep naar de ijshal. Terug verzamelen 
we in de hal en lopen we als groep terug naar de bus. 
Wees op tijd bij de bus!
De bus vertrekt om 16:45 uur uit Rijnsaterwoude 
en 16:55 uur uit Leimuiden.



Wat neem ik mee naar de ijsbaan?
In de ijshal is het koud. Trek daarom warme soepele 
sportkleren aan. Zorg dat je rug warm blijft in 
schaatshouding. Via de club kun je fi jne
schaatskleren kopen. Zorg dat je kleding niet in de 
weg zit: geen lange sjaal, jurk of lange jas aan.Voor je 
veiligheid is het belangrijk stevige handschoenen aan 
te trekken. Ze beschermen je handen als je valt en 
je tegen de schaatsen van iemand anders aankomt. 
Het dragen van je schaatshelm is verplicht. Neem iets 
te drinken en te eten mee voor in de bus. Doe altijd 
een oude handdoek in je tas zodat je je schaatsen na 
afl oop goed kunt afdrogen. Wikkel ze na afl oop in de 
handdoek of stop ze in een hoes. Als je thuis bent, leg 
je ze te drogen. Zo roesten ze niet en gaan ze langer 
mee.

Hoe zet ik mijn helm op?
De schaatshelm leen je van de club. Kijk voordat je 
het ijs opstapt of hij goed zit. Hij moet recht op je 
hoofd zitten.
Doe lang haar in een lage staart. Stel aan de 
achterkant de helm precies af op de maat van jouw 
hoofd. Aan de voorkant passen net 2 vingers tussen 
je wenkbrauwen en je helm. De bandjes langs je oren 
zijn een strakke V. De bandjes onder je kin maak je zo 
strak vast dat er nog net één vinger tussen past.

Het schaatsseizoen gaat weer 
beginnen!
Op zaterdag 25 september zal het nieuwe 
seizoen worden afgetrapt met de startdag in het 
Clubgebouw in Leimuiden. De kinderen en trainers 
doen samen een leuk spellencircuit om elkaar beter 
te leren kennen. Ook is er de mogeliijkheid om 
een schaatshelm te lenen, clubkleding te kopen 
en informatie te krijgen over de schaatskeuze. 
Wilma zal aan de ouders een presentatie over het 
jeugdschaatsen.
Op zaterdag 2 oktober start de eerste schaatsles 
in Leiden. De bus naar de ijsbaan vertrekt 
dan gewoon bij de haltes in Leimuiden en 
Rijnsaterwoude.
De kinderen worden op leeftijd en 
schaatsvaardigheid ingedeeld in groepjes. 
Gedurende het seizoen houden de trainers in de 
gaten of de kinderen in de juiste groep zitten. Het 
schaatsplezier staat hierbij voorop!
Na een verkort seizoen door corona zijn wij er klaar 
voor om dit seizoen er weer helemaal voor te gaan!
Wilma en Marijn zijn de coördinatoren en zijn 
bereikbaar via het emailadres jeugdschaatsen@
ijsclubnutenvermaak.nl.

Tot binnenkort!

De trainers: Simon, 
Carolien, Johan, 
Wilma, Wiljan, 
Wendy, Ivar, 
Peter en 
Marijn

Onze regels
• Een helm is verplicht
• We schaatsen tegen de klok in (linksom) 
• Snelle schaatsers in de binnenbaan
• Langzaam schaatsen in de buitenbaan
• Vraag aan je trainer of je van de baan mag 
• Niet duwen en trekken aan elkaar
• Niet op het ijs liggen
• De bus en de baan houden we netjes
• Met de bus heen is ook met de bus terug

Kan je een keer niet?
Meld je dan af met een berichtje via whatsapp 
naar Marijn Tanis (06-30207109).

Aanmelden?
De kosten voor het hele seizoen, inclusief 
busvervoer, bedragen € 140,- aangevuld met een 
gezinslidmaatschap á € 10,-. 
Aanmelden kan via een link op de website: www.
ijsclubnutenvermaak.nl

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar 
Jeugdschaatsen@ijsclubnutenvermaak.nl

De Jeugdcommissie
IJsclub Nut & Vermaak beschikt over 
een enthousiaste groep jonge leden: De 
Jeugdcommissie. Deze commissie organiseert 
leuke activiteiten voor de jeugdleden zoals een 
jeugdkamp in de zomer, pannenkoeken eten 
na de schaatsles en het dooifeest als afsluiter 
van het seizoen. Dit zijn dus geen activiteiten 
die plaats vinden op het ijs, maar juist de 
gezelligheid naast het ijs bevorderen.
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