
schaatsen is echt 
leuk! informatie 
over jeugschaat-
sen bij stw



	 informatie	over	jeugdschaatsen	

schaatsen is een bijzondere 
sport. misschien heb je op tv 
wel eens gezien hoe sporters 
in strakke pakken in een soort 
dansende beweging keihard 
hun ronden schaatsen. of 
misschien heb je wel eens 
beelden gezien van schaatsers 
op natuurijs. eindeloze ijsvlak-
ten waar schaatsers overheen 
schieten.

als je het zelf eens wilt 
proberen is hier een mooie 
gelegenheid. De schaatsclub 
in wageningen (stw) heeft 
in de winter namelijk een 
speciaal jeugduur op zater-
dagmiddag. voor iedereen 
van 6 t/m 13 jaar. Daar kun je 
onder deskundige begeleiding 
schaatsen. en als je het leuk 
vindt kunnen ze je daar ook 
wat bijleren over schaats-
techniek. als je nog niet zeker 

weet of je het leuk vindt kun 
je 2 keer gratis mee om het te 
proberen.  als je besluit om 
het hele seizoen mee te doen 
kun je ook meedoen met een 
echte wedstrijd. ook zijn er 
leuke uitjes zoals de jeugdelf-
stedentocht op flevonice in 
biddinghuizen.

van begin oktober tot begin 
maart schaatsen we elke za-
terdag van 18.45-19.45u op de 
kunstijsbaan in nijmegen. we 
rijden samen met auto’s vanaf 
de hollandseweg in wagenin-
gen en rijden zo veel mogelijk 
met elkaar mee. het vertrek 
vanaf de bushalte aan de 
hollandseweg is om 18.00u. 

we gaan er vanuit dat je eigen 
ouders/verzorgers ook af en 
toe rijden. Kunnen ze meteen 
zien hoe leuk het is.
je hoeft nog helemaal niks 
te kunnen als je mee wilt. je 
moet natuurlijk je schaatsen 
meenemen. Zowel hou-
tjes, noren als easy-gliders 
zijn goed. voor nieuwe en 
tweedehands schaatsen kun 
je bijvoorbeeld terecht bij 
schaatswinkel Dick nap in ede 
(0654 781 708).  
wat je verder mee moet ne-
men zijn warme kleren waar 
je makkelijk in kunt bewegen 
en een muts en handschoe-
nen voor de veiligheid.

schaatsen? Dat 
is pas een coole 
sport.

kan ik dat zelf ook 
doen? jaZeKer, met 
De schaatsclub in 
wageningen. Waar schaatsen 

We eigenlijk? en 
hoe Zit het met 
vervoer?
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en hoe gaat het in 
de zomer? Droog-
training, sKeeler-
training, geZellig-
heiD

in de zomer trainen we in 
het bos en op skeelers. en we 
hebben leuke activiteiten zo-
als het zomer- en winterkamp 
en - heel belangrijk - met z’n 
allen pannenkoeken eten en 
een vossenjacht. vanaf een 
jaar of 10 kun je ook meedoen 
met de fietstrainingen op de 
racefiets. 

het jeugdlidmaatschap van 
stw kost € 40,-. een schaats-
abonnement kost € 110,- 
(prijzen 2019). De andere 
trainingen kosten niks extra. 
je kunt dus 2 keer gratis mee-
trainen voordat je lid wordt. 

Wat kost het 
eigenlijk? en wat 
Krijg iK Daarvoor?
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in de trainingen staat plezier 
op de allereerste plaats. wij 
vinden dat schaatsen en 
sporten vooral leuk moet 
zijn. en er worden dan ook 
allerlei spelletjes gedaan. bij 
de bostraining, op skeelers 
en ook op het ijs. Dat kan 
omdat onze jeugd-uren op de 
ijsbaan helemaal alleen voor 
jeugd zijn. en dat is anders 
nooit. De trainingen worden 
verzorgd door gediplomeerde 
trainsters en trainers. Daar 
kun je dus ook nog echt wat 
van leren. De trainingen in 
de zomer zijn bedoeld om 
spelenderwijs schaatstech-
niek aan te leren en fitter te 
worden. als je meer informatie wilt of 

je voor stw wilt opgeven kun 

je een email sturen naar de 
jeugdcommissie via 
jeugd@stw-site.nl. je kunt 
ook bellen met floor van der 
wilt (0317 426 310). 
het zou leuk zijn als je mee 
doet! meer informatie vind 
je op www.stw-site.nl of via 
facebook en instagram: 
stw jeugd.

hoe gaan de trai-
ningen in zijn 
Werk? opZet en 
uitvoering.

hoe kan ik me 
aanmelden? en 
waar Krijg iK meer 
informatie?


