
Jeugdschaatsseizoen 2022-2023 
 

Beste jeugdschaatsers en ouders, 

 

De deuren van de ijshal in Dordrecht gaan al bijna weer open 

voor ons en de ijsmachines draaien alweer op volle toeren. Ik hoop dat jullie net als de trainers staan 

te trappelen om te mogen schaatsen. Sommigen van jullie hebben deze zomer al op skeelers 

gestaan, maar op 1 oktober mogen jullie de wielen verruilen voor de scherpe ijzers. 

Nu het seizoen voor de deur staat, wil je als jeugdschaatser natuurlijk weten wie je trainer is en in 

welke groep je zit. Als ouder zit je ook vol met vragen..  

 

Wanneer start het schaatsseizoen? 

Het seizoen start op 1 oktober met de eerste training. 

 

Hoeveel trainingen zijn er? 

Verdeeld over het gehele jaar zijn er 16 trainingen. De planning ontvangt u apart van ons en vindt u 

ook terug op de website van stv Lekstreek. (www.stvlekstreek.nl) 

 

Wanneer zijn de trainingen? 

De trainingen zijn op zaterdagmiddag van 16.15 uur tot 17.15 uur. 

 

In welke groep zit mijn kind en wie is de trainer? 

Tijdens de eerste twee trainingen zitten alle kinderen die starten met schaatsen bij elkaar.  Hierna 

worden de kinderen op niveau verdeeld over vijf groepen. Eventueel wordt er ook gekeken naar de 

leeftijd. Op dat moment weten we ook wie de trainer is. De kinderen die al eerder hebben 

geschaatst krijgen de groepsindeling via de mail zodra die bekend is. 

 

Waar zijn de trainingen? 

De trainingen zijn op de ijsbaan in Dordrecht. Het adres is: 

Sportboulevard Dordrecht 

Fanny Blankers-Koenweg 10  

3318 AX Dordrecht 

  



 

Hoe is het vervoer geregeld? 

We gaan met twee bussen naar Dordrecht. Iedere bus rijdt een eigen route.  

Kinderen uit Lopik, Polsbroek, Vlist, Schoonhoven, Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, 
Ouderkerk, Krimpen ad Lek, Krimpen ad IJssel zitten in de “Schoonhovenbus”.  
Woon je elders dan zit je in de “Haastrechtbus”.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

De bussen stoppen bij de reguliere bushaltes langs de provinciale weg. In verband met de veiligheid 

vragen we u om uw kind bij de bushalte op te halen. We willen niet dat de kinderen de provinciale 

weg zonder begeleiding moeten oversteken. Op de terugweg vertrekt de bus pas bij een halte als 

alle kinderen zijn opgehaald. 

 

 

 

 

 

SCHOONHOVENBUS Vertrek Terug 

Schoonhoven Halte Schakel voor rotonde 14.50 18.30 

Ammerstol prov.weg 14.58 18.22 

Bergambacht busstation 15.00 18.20 

Berkenwoude, Zuidbroekse molen 15.06 18.12 

Krimpen a/d Lek, Breekade 15.10 18.08 

 

 

HAASTRECHTBUS 

 

 

Vertrek 

 

 

Terug 

Haastrecht 

Stolwijk Beijerscheweg 

14.42 

14.49 

18.40 

18.33 

Stolwijk Pompstation 14.52 18.30 

Stolwijk Dorp 14.57 18.25 

Lekkerkerk 15.08 18.10 



 

Wat voor schaatsen heeft mijn kind nodig? 

Als je start met schaatsen kun je dat het beste doen op Viking unlimited. Deze schaatsen hebben een 

harde schoen. (Zie afbeelding). Deze schaatsen zijn bij Dave van Dam Sport in Haastrecht te huur. 

Voordeel van huren is dat als de schaatsen te klein zijn deze kosteloos omgeruild kunnen worden. 

  Viking unlimited 

 

Een soortgelijke schaats is ook mogelijk. Een schaats met een hogere schoen lijkt heel stabiel in het 

begin, maar is minder geschikt om de schaatstechniek goed onder de knie te krijgen. 

Als de kinderen al een jaar hebben geschaatst dan willen we dat de kinderen op schaatsen met een 

zachte schoen gaan rijden. Zie onderstaande afbeelding. 

Schaats met zachte schoen 

 

Belangrijk: 

• Schaatsen mogen niet te ruim zitten. 

• Zorg voor goed geslepen schaatsen. Laat ze meerdere keren per seizoen slijpen. 

• Loop niet over het beton langs de ijsbaan. 

• De ondergrond in de kleedkamer en daar vandaan richting het ijs is zodanig dat beschermers 

niet nodig zijn. 

• Na het schaatsen moet de ijzers goed afgedroogd worden. Zorg voor een droogdoek in de 

tas. 

• Zorg voor een stevige tas. 

 

 



 

Wat moeten de kinderen nog meer aan? 

De kinderen moeten verplicht een verenigingsjasje en verenigingshelm dragen. Hiervoor wordt per 

seizoen een huurprijs berekend. Ook betaalt u een borg. U betaalt dit tegelijk met de automatische 

incasso van de contributie en toegang op het ijs. Verder adviseren we een warme strakke sportbroek 

of legging. In verband met de veiligheid zijn handschoenen ook verplicht. Er zijn speciale 

schaatshandschoenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe komen de kinderen aan een helm en een jasje? 

Deze kunt u op de volgende momenten afhalen: 

o Zaterdag 10 september op de ijsbaan in Ammerstol tussen 13.30 uur en 14.30 uur. 
o Zaterdag 17 september op de ijsbaan in Ammerstol tussen 10.30 uur en 11.30 uur. 

 

Hebben de kinderen ook wedstrijden? 

Twee keer in het seizoen houden we in Dordrecht onderlinge wedstrijden. U bent dan van harte 

welkom om te komen aanmoedigen. Belangrijk om te weten is dat er dan geen busvervoer is. Ook 

kunnen de kinderen zich inschrijven voor een eventuele Lekstreekwedstrijd in Den Haag en sluiten 

we het seizoen af met de clubkampioenschappen. De laatste zijn meestal ook in Den Haag. De 

inschrijving voor deze wedstrijden gaat via de website van de Lekstreek.  

 

 

 



Wat gebeurt er nog meer in het winterseizoen? 

Als afsluiting van het seizoen in Dordrecht organiseren we een feestmiddag. Tijdens deze middag 

mag u als ouder ook op het ijs.  Ook doen we met onze jeugd mee met de Mini-elfstedentocht in 

Den Haag. 

Wat houdt het lidmaatschap allemaal in? 

Het lidmaatschap van het jeugdschaatsen betekent naast het schaatsen in het winterseizoen ook de 

mogelijkheid tot deelname aan de skeelertrainingen in het zomerseizoen. De kinderen van 10 jaar en 

ouder kunnen ook nog eens aansluiten bij het droogtrainen op de dinsdagavond onder begeleiding 

van een trainer. 

Wat kunt u als ouder doen? 

Wij vragen ouders om assistentie in de bussen en rond de ijsbaan. Als busouder helpt u ook de 

kinderen met het onderbinden van de schaatsen. Natuurlijk groeien kinderen als hun ouders komen 

kijken bij wedstrijden en trainingen. Als u geen busouder bent dan is het niet mogelijk om mee te 

rijden met de schaatsbus. Via algemeen.jeugd@stvlekstreek.nl kunt u zich aanmelden als busouder. 

Hoe zijn de betalingen geregeld? 

Wij werken via een doorlopende incasso met een stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap. U 

krijgt van ons een aparte mail inclusief een instemmingsformulier met betrekking tot de 

doorlopende automatische incasso. Opzeggingen moeten voor 1 mei bij ons binnen zijn. 

De kosten zijn als volgt opgebouwd: 

Contributie, busvervoer en toegang tot ijs €258,60 

Huur van het jasje en de helm €20 

Borg €10 

Totale incasso €288,60 

 

 

Hoe verloopt de communicatie? 

We hebben verschillende manieren om u te informeren. Als eerste via de mail.   

Tijdens de eerste trainingen krijgt u van de trainers van uw kind  via een briefje het verzoek of u wilt 

aansluiten in de Whatsapp groep van het trainingsgroepje van uw kind. Via deze weg kunt u het 

snelst communiceren met de trainers. De trainers houden u zo ook op de hoogte over belangrijke 

zaken. 

Op de website van onze vereniging (www.stvlekstreek.nl) vindt u ook allerlei informatie. Niet alleen 

over het jeugdschaatsen. Ook kunt u onze vereniging volgen op Facebook en Instagram. 

 

Met vriendelijke groet, 

Commissie Jeugdschaatsen STV Lekstreek 

 

mailto:algemeen.jeugd@stvlekstreek.nl
http://www.stvlekstreek.nl/


 

 


