JEUGD
OIJC heeft een actief jeugdbeleid. Mede door de goede samenwerking met IJsclub Losser kunnen
we de jeugd een volledig jaarprogramma aanbieden: in de winter schaatsen op de prachtige baan
in Enschede en in de zomer “droogtraining”/ mountainbiken en skeeleren op de 400 m baan in
Losser. Een hele mooie combinatie.
Bij beide disciplines krijgen de kinderen training van ervaren en geschoolde trainers. De jeugd
wordt ingedeeld op basis van leeftijd en vaardigheid, zodat ze daardoor de juiste training krijgen.
Dit is mogelijk door in samenwerking met andere verenigingen groepen te vormen. Ook kunnen
ze er voor kiezen om meerdere keren per week te trainen.
Pupillen en jeugdige beginners trainen op:
maandag op de binnenbaan (30x60 mtr.) van 18:00 uur tot 19:00 uur.
Gevorderde jeugd traint op:
maandag op de 400 mtr. buitenbaan van 18.30 uur tot 19.40 uur
en/of op vrijdag op de 400 mtr. buitenbaan van 18:30 uur tot 19:40 uur.
Let op: Dit zijn de huidige trainingstijden, deze kunnen per seizoen veranderen.

* Er is een goed samenwerkingsverband met andere ijsclubs, waardoor er mogelijkheden zijn voor
andere trainingstijden. Je bent lid van de Oldenzaalse IJsclub, maar traint bijvoorbeeld met Losser of
Borne. Hierdoor is er meer flexibiliteit en kun je altijd ergens trainen.
Denk je dat schaatsen een sport is die bij jou past,

keer gratis een proefles

meld je aan en je mag 3

volgen op de baan. Om de kosten te drukken kunnen wij
als club je goed begeleiden/tegemoet komen tot je zeker weet dat schaatsen is wat je
wilt! Er wordt altijd eerst op proef getraind voordat een indeling wordt gemaakt van de
trainingsgroep.
Voor meer informatie kunt u naar onze contactpagina gaan.
Vervoer:
Samen staan we sterk! Wij als club proberen zoveel mogelijk met alle ouders te rijden naar de
trainingen. We melden je aan in de appgroep en overleggen op deze manier wie wanneer kan
rijden.
Om bovenstaande te ondersteunen is Marloes Oortman als bestuurslid jeugdzaken
toegetreden tot het bestuur van OIJC. Marloes is rechtstreeks te bereiken via
mnd.oortman@gmail.com
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Kleding en materialen:
Voor TG-leden is het mogelijk om via de club kleding aan te schaffen. De jeugd betaald € 20,- huur
per jaar. Het is mogelijk om kleding te ruilen voor een grotere maat. De voorwaarden hiervoor zijn op
te vragen bij de kledingcoördinator:
Theo van Langen E: TheovanLangen@hotmail.com
De jeugd van de binnenbaan ontvangt een “salopette” schaatsbroek en een schaatsjack van de club.
De jeugd die meedoet aan de schaatswedstrijden en rijden op de buitenbaan ontvangen een
“speedpak” wedstrijdpak en schaatsjack. Een extra trainingsschaatspak en een “overbroek” zijn voor
eigen kosten. Het is belangrijk dat kinderen thermokleding draagt onder een schaatspak, wanneer
het erg koud is. Handschoenen zijn verplicht en een helm moeten de kinderen zelf aanschaffen.
Schaatsen kun je huren en leasen bij de Hyro Sports (schaatsbaan in Enschede) www.hyro.nl of Vision
Sports (in Hengelo) www.visionsports.nl.
Voor eventuele proeflessen neem tijdig contact op met schaatsshop (Hyro Sports) in Enschede bij de
schaatsbaan. Ze kunnen de schaatsen voor je klaarleggen bij de receptie. Beginners kunnen het beste
schaatsen met een hoge schoen nemen, de zogenaamde “Combi”-noren.
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Lidmaatschap
Kosten:
Het lidmaatschap van OIJC kost per jaar:
Volwassenen:
€ 16,00 p.p.
Jeugd tot 16 jaar:
€ 9,00 p.p.
Een gezin:
€ 25,00 p.p.
* Bij dit bedrag is de toegang tot de natuurijsbaan op Het Hulsbeek inbegrepen.
Het TG-lidmaatschap voor de IJsbaan Twente per seizoen kost:
(deze kosten worden door KNSB aan OIJC in rekening gebracht)
Volwassenen en junioren A:
€ 205,00 p.p.
Junioren B en C:
€ 180,00 p.p.
Pupillen 400 mtr. baan:
€ 167,50 p.p.
Pupillen binnenbaan:
€ 112,50 p.p.
De kosten voor de baankaart bestaan uit een basisbedrag, verhoogd met een bedrag per
trainingsmoment (afhankelijk van de categorie). Indien je dus 2x in de week gebruik maakt van het
trainingsmoment, dan betaal je 2x de baankosten. Voor de zaterdag is het tarief mede afhankelijk
van het uur waarop wordt getraind en voor pupillen is het bedrag mede afhankelijk van de vraag of
de training op de binnenbaan dan wel op de buitenbaan plaatsvindt.
Opzegging van het lidmaatschap en opzeggen van deelname aan een trainingsgroep dient te
geschieden vóór 1 september van het volgend seizoen en wel schriftelijk bij de ledenadministratie.
Deelname wedstrijden:
Aankoop wedstrijdlicentie via KNSB
- Wordt lid van onze schaatsvereniging (KNSB-vereniging)
- Onze ledenadministratie registreert je in Mijn KNSB als Actief sporter
- De KNSB stuurt je geautomatiseerd een welkomst-e-mail met inlogcode
- Je logt in bij ‘Mijn KNSB’
- Je koop online je wedstrijdlicentie in Mijn KNSB
- Hiervoor heb je je relatienummer nodig, die je ontvangt van de ledenadministratie
Vanaf 1 juli 2020
Wedstrijdlicentie t/m 12 jaar
Wedstrijdlicentie 13 t/m 18 jaar
Wedstrijdlicentie vanaf 18 jaar

€ 11,00 per licentie
€ 24,80 per licentie
€ 41,30 per licentie
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Inschrijven Schaatswedstrijden via BC Twente
Om mee te doen met schaatswedstrijden op IJsbaan Twente in Enschede moet je je vooraf
aanmelden. Dit doe je via de kalender van schaatsen.nl
De volgende stappen moet je doorlopen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ga naar de kalender op de site van Schaatsen.nl;
Klik bij '"discipline" op Langebaan;
Klik bij "banen" op Enschede (IJsbaan Twente) ;
Scroll naar datum pupillenwedstrijd
Klik op inschrijven;
Vul je relatienummer in
Ga verder en vul je emailadres in
Klik op de afstand die je gaat rijden
Controleer je gegevens
Je krijgt een bevestiging per email
Check of je bent toegevoegd bij 'deelnemers'.

Baanregels voor pupillen:
Vóór de pupillenwedstrijden mogen ouders van de jongste kinderen helpen de schaatsen onder te
binden. Daarna moeten de ouders het binnenterrein verlaten. De trainers zullen de wedstrijd verder
begeleiden.
Tijdens de wedstrijden hebben jullie wedstrijdbandjes nodig in de kleuren:
- Wit
- Geel
- Blauw
- Rood
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