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Agenda

1. Introductie nieuwe seizoen

2. Trainingsgroepen en eisen

– Algemeen

– Wedstrijdgroepen

– Recreantengroepen en volwassenen

– Tijdschema’s ijstraining en off-ice trainingen

3. Contributies winter 2022-2023

4. Rondvraag en vervolg



Introductie nieuwe seizoen

Terugblik

• Corona: uitval lessen, vervangende lessen, beperkingen, maar wel schaatsen!

• Onverwachte ledengroei; grote wachtlijst nieuwe schaatsers (volwassen en jeugd)

• Hanzebokaal en clubwedstrijd; geen ijsshow (redenen: tijd; geen knutselruimte; 
Corona)

• KNSB cup selectiewedstrijd



Introductie nieuwe seizoen

Vooruitblik

• Corona??? Kunnen we schaatsen zonder beperkingen? Geen garanties.

• Energieprijzen: verhogingen ijshuur komend seizoen beperkt tot 4%. Door ledengroei 
echter verlaging contributie per trainingssuur mogelijk.

• Corona-compensatie voor leden die in het midden van vorig seizoen niet/beperkt 
gebruik hebben kunnen maken van vervangende trainingen in de ochtend of eind 
middag; wordt verrekend bij eerste termijn contributie.

• Evenementen: Hanzebokaal (3 dec 22) en clubwedstrijd (18 feb 23)

• Komend seizoen meer ijs en andere indelingen van groepen. Redenen:

• Beter kunnen plaatsen alle recreanten en volwassenen (wachtlijst!)

• Meer ijs voor wedstrijdgroepen voor betere aansluiting landelijk niveau



Trainingsgroepen en eisen

Hoofdindeling groepen:

• Groepen 1 (1A, 1B, 1C): wedstrijdgroepen met hoger schaatsvaardigheidsniveau

• Groepen 2 (2A, 2B, 2C, 2D): wedstrijdgroepen met lager schaatsvaardigheidsniveau

• Recreanten: kinderen/jeugd die geen wedstrijden rijden 

• Volwassenen: leden 18+ die geen wedstrijden rijden (peildatum leeftijd 1 sept 2022)

* De technische commissie bepaalt de groepsindelingen, wanneer iemand kan doorstromen naar een andere 
groep en voor welke wedstrijden en/of schaatsvaardigheidstesten iemand in aanmerking komt



Trainingsgroepen en eisen: wedstrijdgroepen

Onderverdeling wedstrijdgroepen:

• 1A: wedstrijdrijders met talent en motivatie om het maximale uit zichzelf te halen

• 1B: wedstrijdrijders die wel wedstrijden willen rijden, maar niet alle trainingen
willen/kunnen volgen

• 1C: ex-wedstrijdrijders die geen wedstrijden meer willen rijden, maar die qua niveau
willen/kunnen meetrainen met 1B en 1A. 

• 2A: wedstrijdrijders met talent en motivatie om het maximale uit zichzelf te halen

• 2B: wedstrijdrijders die wel wedstrijden willen rijden, maar niet alle trainingen
willen/kunnen volgen

• 2C: Instroomwedstrijdrijders die voor het eerste jaar in een wedstrijdgroep trainen
(jongere kinderen)

• 2D: Oudere startende wedstrijdrijders

Hoger 
schaats-
niveau

Lager
schaats-
niveau



Trainingsgroepen en eisen: wedstrijdgroepen

1A

• Verplicht 4 ijstrainingen

• Verplicht ballet

• Verplicht droogtraining

• Minimaal 3 wedstrijden buiten

de clubwedstrijd om

• Bij beperkingen met 

inschrijven voor wedstrijden

krijgen rijders uit deze groep

voorrang op recreatieve

wedstrijdrijders

• Warming up & cooling 

down/stretching verplicht

1B

• Verplicht 2 ijstrainingen (3e

optioneel)

• Verplicht ballet óf droogtraining

• Minimaal 1 wedstrijd buiten de 

clubwedstrijd om

• Geen toegang tot een 

geselecteerde ijstraining 1A

• Warming up & cooling 

down/stretching verplicht

1C

• Eén vaste ijstraining; meerdere 

trainingen alleen in overleg op 

basis van beschikbare ruimte

• Optioneel Ballet 

• Optioneel droogtraining

• Geen wedstrijden 

(clubkampioenschap mag wel, 

maar is niet verplicht)

• Er worden geen kuren gemaakt 

door de trainers

• Geen toegang tot een 

geselecteerde ijstraining 1A

• Warming up & cooling 

down/stretching verplicht

Bovenstaande staat los van optionele aanvullende moves-training op maandag (volgens indeling; training eens per 2 weken); 

intekenen hiervoor betekent wel een verplichting voor het hele seizoen!

Inschrijving voor showrijden op woensdag staat ook los de verplichtingen horend bij de groep. Een showtraining kan dus niet

worden ingezet als vervanging van een verplichte techniek/kur training

Let op:



Trainingsgroepen en eisen: wedstrijdgroepen

2A

• Verplicht 3 dagen

ijstrainingen

- optioneel 1 extra training 

(zaterdag 8:00-9:15 uur)

• Verplicht ballet

• Verplicht droogtraining

• Minimaal 2 wedstrijden

buiten de clubwedstrijd om

• Warming up & cooling 

down/stretching verplicht

2B

• Verplicht 2 ijstrainingen (3e

optioneel)

• Verplicht ballet óf 

droogtraining

• Minimaal 1 wedstrijd 

buiten de clubwedstrijd om

• Geen toegang tot 

geselecteerde ijstraining 

voor groep 2A

• Warming up & cooling 

down/stretching verplicht

2C

• Verplicht 2 ijstrainingen

• Verplicht ballet

• Minimaal de 

clubwedstrijd

• Geen toegang tot 

geselecteerde ijstraining 

voor groep 2A

• Warming up & cooling 

down/stretching verplicht

2D

• Verplicht 2 ijstrainingen

• Verplicht ballet óf 

droogtraining

• Minimaal de 

clubwedstrijd

• Geen toegang tot 

geselecteerde ijstraining 

voor groep 2A

• Warming up & cooling 

down/stretching verplicht

Bovenstaande staat los van optionele aanvullende moves-training op maandag (volgens indeling; training eens per 2 weken); 

intekenen hiervoor betekent wel een verplichting voor het hele seizoen!

Inschrijving voor showrijden op woensdag staat ook los de verplichtingen horend bij de groep. Een showtraining kan dus niet

worden ingezet als vervanging van een verplichte techniek/kur training

Let op:



Indelingen op basis van leeftijd en niveau

Bovenstaande staat los van optionele aanvullende moves-training op maandag (volgens indeling; 

training eens per 2 weken); intekenen hiervoor betekent wel een verplichting voor het hele 

seizoen! Voor recreanten en volwassenen: overleg met bestuur of trainer of je 

schaatsvaardigheidsniveau past bij de trainingen die op maandag worden gegeven!!

Rijders uit de recreanten en volwassenengroep die willen (leren) showrijden kunnen hiervoor een 

aanvullend trainingsmoment op woensdag afnemen

Dinsdag
• Volwassenen 

• Oudere recreanten vanaf 16 jaar

• Bezig met het behalen van 

Paspoorten

• Geen mogelijkheid tot rijden van 

kuren over de hele baan

Vrijdag
• Recreanten t/m 16 jaar

• Oudere recreanten tot 

18 jaar is ook mogelijk, 

mits je nog bezig bent 

met behalen paspoort 4 

of lager.

• N.B. Alle leden worden 

ingedeeld op niveau, 

NIET op leeftijd

• Geen mogelijkheid tot 

rijden van kuren over 

de hele baan

Zaterdagochtend
• Recreanten t/m 16 jaar

• Oudere recreanten t/m 

18 is ook mogelijk, mits 

je nog bezig bent met 

behalen paspoort 4 of 

lager.

• Alle leden worden 

ingedeeld op niveau, 

NIET op leeftijd

• Geen mogelijkheid tot 

rijden van kuren over 

de hele baan

Zaterdagavond
• Oudere recreanten vanaf 16 jaar

• Volwassenen (18+)

• Beginnende schaatsers, instroom 

tot paspoort niveau 4 

• Nieuwe leden: proefles is vereiste 

om na te gaan of groep passend 

is.

Woensdag
• Oudere recreanten vanaf 16 jaar

• Evt. geselecteerde volwassenen

• Bezig met het behalen van 

Paspoort minimaal niveau 5 / 

moves testen

• Showrijden (onder voorbehoud 

beschikbaarheid trainer)

Trainingsgroepen en eisen: 
Recreanten en Volwassenen



Movestraining en 
Showtraining

Naast de reguliere (verplichte) trainingen kun je ook intekenen voor twee aanvullende trainingen:

Movestraining (ma):

• Voor iedereen die zich voorbereidt voor deelname aan nationale Testen (hogere diploma’s schaatsvaardigheid) 

• Inschrijving is voor hele seizoen, maar training is eens per twee weken. Indeling hangt af van voor welke Test je aan 

het trainen bent.

• Als je op dit blok traint is er ook de mogelijkheid mee te doen met online Testen. Als je naar oordeel van de trainer 

klaar bent om op te gaan voor een Test, dan wordt tijdens de training een filmpje van je “examen” gemaakt dat ter 

beoordeling wordt ingestuurd aan de KNSB.

• Als je niet inschrijft voor de moves-training kun je ook nog steeds oefenen voor Testen, maar dan tijdens je reguliere 

trainingen. Er zullen dan beperkt mogelijkheden zijn om een “examenfilmpje” op te nemen; hier zullen ook mogelijk 

extra kosten aan verbonden zijn.

• Let op: deelname aan de movestraining kan niet worden ingezet als vervanging van één van de verplichte trainingen 

van jouw trainingsgroep.

Showtraining (wo):

• Als je wilt deelnemen aan showwedstrijden, dan kun je hiervoor op een speciaal uur trainen (wo). 

• Deelname is niet alleen voor mensen uit wedstrijdgroepen maar ook voor recreanten en volwassenen die hier 

interesse in hebben; showrijden doe je alleen, als duo (ook m/v gemengd), kwartet of als groep. Meer info over 

showrijden kun je krijgen bij het bestuur of bij je trainer

• Tijdens de training wordt vooral gewerkt aan de choreografie en de uitvoering daarvan. Er is in deze training dus geen 

ruimte om uitgebreid aan techniek te werken. 

• Net als bij de Movestraining kan een showtraining daarom ook niet worden ingezet als vervanging van één van de 

verplichte trainingen van jouw trainingsgroep.



Seizoen 22-23:

1e training: zaterdag 8 

oktober

Laatste training: 

zaterdag 18 maart

Uitvaldagen: wordt later 

gecommuniceerd (o.a. 

op de website)

IJstrainingen



Off-ice trainingen



Contributies
Winter 
‘22-’23



Rondvraag/Vervolg

1. 10 minutengesprekken

2. Presentatie voor met name jonge (nieuwe) wedstrijdrijders over vereisten 
tijdens trainingen, wedstrijden, gang van zaken en allerlei praktische tips (aan 
begin seizoen)

3. Inschrijven via digitaal formulier! 

4. Vrijwilligers gezocht! O.a. voor EHBO (bij toerbeurt; op donderdagavonden en 
zaterdagochtenden nodig)

Vragen?: stel ze aan het bestuur of je trainer!



Bedankt voor je aandacht

en heel veel plezier met het aankomende seizoen!


