
 
 
 
 
 

 

“Eerst de zwemdiploma’s, dan mag je naar schaatsen. Bij ons thuis 
was ook schaatsen een onderdeel van de opvoeding, ze waren er 
allemaal dol op. Nu nog plukken we de vruchten, je ziet ze zo soepel 
wegschaatsen.” 

Leren schaatsen 

Veel kinderen uit De Bilt leren schaatsen bij IJBM. In groepen van ongeveer tien 
kinderen doen we spelletjes en oefeningen op het ijs. Spelenderwijs gaan 
kinderen steeds beter rijden. Afhankelijk van hun leeftijd en niveau leren 
kinderen glijden, remmen, zijwaarts afzetten. Als vanzelf gaan ze dan steeds 
harder en met nog meer plezier schaatsen. Kinderen die wat langer op 
jeugdschaatsen zitten leren ook starten en een heuse bocht rijden (pootje over). 
Sommige fanatiekelingen gaan tussen hun 11de  en hun 13de door naar het 
wedstrijdschaatsen of jeugdtoerschaatsen. 

Extra activiteiten 

Naast de standaardlessen zijn er nog een paar bijzondere activiteiten voor de 
jeugdschaatsers. Zo organiseren de Utrechtse schaatsverenigingen ieder jaar 
een 11-stedentocht.  De IJsbaan is dan omgetoverd in het decor van de tocht 
der tochten. Binnen in de hal starten we in het donker, terwijl het licht 
langzaam opkomt. Op de ijsbaan zijn de 11-steden nagebouwd en rijden de 
kinderen 11 rondjes. Ze schaatsen onder de brug van Bartlehiem, langs een 
wak klunen en weer naar de hal. Net als bij de echte tocht krijgen de kinderen 
een kruisje na afloop.  
Alle kinderen van het jeugdschaatsen kunnen verder meedoen aan de 
Clubwedstrijden. Met een startschot en echte tijdwaarneming rijden de 
kinderen hun eerste 100-meter. Het seizoen wordt afgesloten met 
diplomaschaatsen. 

Schaatsen 

De jongste kinderen kunnen het beste leren schaatsen op stevige schoenen 
onderbinders (Easygliders van Zandstra) of lage noren met softboots. 
Naarmate kinderen steeds rechter op de schaats staan, kunnen ze de overstap 
maken naar lage leren noren of noren met een thermoplastische schoen. Bij 
het jeugdschaatsen en zelfs bij de eerste jaren van het wedstrijdschaatsen 
wordt geen gebruik gemaakt van klapschaatsen. Voor alle schaatsen geldt dat 
ze goed (strak) om de voet moeten zitten. Kopen en verkopen van 
tweedehands schaatsen is voor veel ouders een reële optie. Het is ook 
mogelijk om kwalitatief goede schaatsen voor een jaar te huren. 

Kleding 

Van IJBM krijgt u een clubjasje (huur zit in het abonnement]. Dit jasje is 
tegelijk het toegangsbewijs voor de ijsbaan. Daarnaast hebben kinderen 
soepel vallende sportkleren aan. Zeker als het kouder wordt, kunnen kinderen 
het beste meerdere lagen aan hebben. Als ze het bij het bewegen warm 
krijgen kunnen ze een laagje uittrekken. Uit veiligheidsoverwegingen moeten 
armen en benen bedekt zijn en dragen alle kinderen handschoenen en een 
muts. 

Vervoer 

We verzamelen op de Vechtsebanen, ouders regelen dus zelf het vervoer. 
Vaak is het wel makkelijk om met andere ouders afspraken te maken over het 
halen en brengen. 

Kom bij het jeugdschaatsen van IJBM ! 



  Wil je [beter] leren schaatsen? 

   Kom bij het jeugdschaatsen van IJBM  

 

 Jeugdschaatsen bij IJBM 
  

 

Voor wie? Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar die [beter]  
willen leren schaatsen 

Wanneer? Zaterdagmiddag van 17:30 tot 18:30 uur 
Waar? Op de kunstijsbaan: De Vechtsebanen 
Kosten? € 119,- / seizoen 

Wil je je aanmelden of wil je extra informatie of heb je 
vragen? Stuur dan een mailtje naar: jeugdschaatsen@ijbm.nl 
 

  

 


