Aangesloten bij:
Coördinator Jeugdschaatsen :
Marinus Seijts
Tuinderij 15
1645WB Ursem
Tel.:
06-13611729
E-mail: jeugd@ijsclubursem.nl

Onderwerp: Jeugdschaatsen 2021/2022
Ursem, november 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De zomer is voorbij en de ijsbaan is alweer open. Voor ons dus het teken om te gaan
inventariseren hoeveel kinderen er dit seizoen komen jeugdschaatsen.
Afgelopen winter hebben we met ruim 65 kinderen geschaatst op De Westfries in Hoorn. Voor
komend seizoen hopen wij, ondanks de gekke tijden, op een zelfde opkomst. Het zou fijn zijn
als we vroegtijdig weten of u kind bij ons komt schaatsen.
Wist u dat schaatsen de basis is voor vele sporten?
Vanwege de corona zullen wij dit jaar wel rekening met bepaalde zaken moeten houden. Dus
we mogen maar een beperkt aantal mensen op en om de baan hebben. Hoe we dit gaan
vormgeven horen jullie t.z.t. nog van ons.
In deze brief vindt u alle verdere gegevens, die voor u van belang kunnen zijn. Tevens vindt u
actuele informatie op onze website www.ijsclubursem.nl. Ook is IJsclub Ursem te vinden op
Facebook en Instagram. Als u ons daar “liked” krijgt u automatisch bericht als er wedstrijden
of toertochten uitgeschreven worden.
Wat zijn de kosten:
a. Lidmaatschap
b. Contributie/kosten IJsclub Ursem**

€ 50,00
€ 5,00

** contributie hoeft per gezin slechts één maal betaald te worden.
Gelukkig hebben wij de kosten dit jaar niet te hoeven verhogen.
Parkeerkosten:
Vorig jaar zijn de parkeerkosten gedeeltelijk bij de ijsbaan vervallen. De politiek wil het sporten
juist stimuleren. De eerste 4 uur zijn gratis. Daarna betaalt u het dagtarief van € 1,35. U moet
bij de parkeerautomaat doorgeven hoe lang u parkeert. U kunt dit ook doorgeven met uw
mobiele telefoon via een parkeerapp.

Schaatsdata:
Start Lessen: 18 december 2020 t/m einde 12 maart 2020, totaal 10 lessen, van 8.55 uur tot
9.55 uur.
26 februari en 5 maart: (onder voorbehoud)
Diploma schaatsen
12 maart:
Westfriesland tocht
En naar alle waarschijnlijkheid komen er ook nog 2 jeugdschaatswedstrijden. Datum volgt.
Vervoer:
Wij maken wederom geen rijschema. We willen iedereen vrij laten om zelf het vervoer naar de
ijsbaan te regelen. Of er publiek aanwezig mag zijn is natuurlijk geheel afhankelijk van de de
dan geldende maatregelen. Ongeveer 2 weken voor de 1e les krijgen jullie een lijst met
kinderen die gaan schaatsen. Hier zal geen telefoonnummer bij staan. Mocht u er bezwaar
tegen hebben dat de naam van uw kind op de lijst komt, laat me dat dan via dit email adres
weten. Vertrek uiterlijk om 8.20 uur, zodat de kinderen op tijd op het ijs kunnen zijn. Mocht er
dit jaar wel natuurijs komen en wij naar de ijsbaan op rustenburg kunnen gaan, dan verzoeken
wij u onderling af te spreken of de kinderen met de fiets of met de auto naar Rustenburg gaan.
Toegangspas:
De pasjes kunt u in de schaatsenhoorn app vinden. Deze app is beschikbaar voor android en
IOS en is pas te vinden nadat u heeft betaald. Na het inloggen op de app (een keer per
seizoen) ziet u automatisch de QR code op het scherm en daar kunt u mee naar binnen. Mocht
u het handiger vinden om dit uit te printen, dan kan dit ook. Lukt dit u niet, laat het mij weten
en ik zal het toegangspasje mailen of eventueel voor u afdrukken.
De kinderen en trainers dienen steeds hun pasje te tonen bij het betreden van de ijsbaan.
Zonder deze kaart mogen de kinderen officieel niet worden toegelaten. Deze controle staat
buiten onze verantwoordelijkheid.
De contributiekaart van IJsclub Ursem hoeven de kinderen niet bij zich te hebben.

Materiaal en kleding:
Ieder jaar weer komt het voor dat er kinderen op de baan komen met slecht materiaal. Zorg er
dus voor dat alles in goede staat is. Let er ook op dat u uw kind niet met stompe schaatsen op
pad stuurt. Alleen op scherpe schaatsen kan uw kind goed leren schaatsen*!
Het is daarom aan te raden om de schaatsen ook tussentijds nog een keer te laten slijpen.
Zeker voor het diplomaschaatsen.
*voor scherpe schaatsen hebben we in Ursem een goed adres zie daarvoor onderstaande
aanbieding.

Helm:
Vorig jaar zijn wij ermee begonnen om een helm tijdens het jeugdschaatsen verplicht te stellen. Omdat
de helmen weer keurig zijn ingeleverd en wij hebben vastgesteld dat er vrijwel geen beschadigingen
zijn, willen wij ook dit jaar de helmen weer ter beschikking stellen zonder borg.
Natuurlijk gaan wij er weer vanuit dat er netjes met de helmen wordt omgegaan en dat de helmen na
het jeugdschaatsen worden ingeleverd. Indien de helmen erg zijn beschadigd of niet worden terug
gebracht, dan zijn wij wel genoodzaakt een schadevergoeding in rekening te brengen. U gaat akkoord
met bovenstaande voorwaarden op het moment dat u uw kind aanmeldt voor het jeugdschaatsen.
Mocht u zelf een helm willen aanschaffen, dit kan via de ijsclub voor een bedrag van € 40,- (dit zijn ook
echte schaatshelmen).

Ook adviseren wij u uw kind goed gekleed naar de ijsbaan te sturen. Overdrijf het niet, twee
dikke truien en een winterjas is teveel van het goede! Handschoenen en een helm (van de
ijsclub) zijn verplicht.
Natuurijs:
Als het natuurijs voldoende sterk is gaan we met de kinderen schaatsen op de ijsbaan in
Rustenburg, elders in Ursem of op de ijsbaan in Hensbroek. U krijgt daarvan uiteraard van
tevoren bericht, via de mail. Op natuurijs schaatsen we in principe van 9.00 tot 10.00 uur.
Als de ijsbaan in Rustenburg niet officieel is opengesteld achten wij het ijs nog niet sterk
genoeg om daar te gaan schaatsen! Informeer bij twijfel bij de coördinator.
Wedstrijden:
Ook dit jaar zal er weer een mini marathon en kleine wedstrijden (100m) door de
jeugdcommissie georganiseerd worden. Datums: 18 december en 12 maart. (onder
voorbehoud)
Diploma:
Na afloop van het jeugdschaatsen krijgen alle kinderen, afhankelijk van de behaalde
vaardigheden, een schaatsvaardigheidsdiploma. Dit diploma zal onder voorbehoud worden
uitgereikt op de laatste schaats dag en wel op zaterdag 12 maart 2021 om 15.00 uur in ons
‘clubhuis’ café Halfweg, Walingsdijk 30. Lukt dit niet, dan zullen de trainers de diploma’s weer
langs komen brengen
Graag opgeven via website https://ijsclubursem.nl/inschrijven/
Uiterlijk vrijdag 27 november 2020, maar het liefst eerder.
Wij hopen jullie allemaal weer te zien.!!
Met vriendelijke groet,
Marinus Seijts
Jeugdschaats coördinator
ijsclub Ursem

