
Wedstrijdrijden voor jeugdschaatsers 

 

Ook dit seizoen is het weer mogelijk om als jeugdschaatser te gaan wedstrijdschaatsen op de 400 

meter ijsbanen. Er zijn verschillende soorten wedstrijden op diverse ijsbanen. Wanneer je nog 

nooit wedstrijden hebt geschaatst, kan het lastig zijn om als jeugdschaatser (en als ouder) de weg 

te vinden in het wedstrijdschaatsen. Daarom proberen we in dit artikel in te gaan op de volgende 

vragen:  

- Welke wedstrijden zijn er voor jeugdschaatsers? 

- Hoe kan ik me aanmelden voor deze wedstrijden? 

- Krijg ik begeleiding bij het schaatsen van wedstrijden? 

- Waar kan ik meer informatie vinden over wedstrijdschaatsen? 

 

De meeste wedstrijden vinden plaats op de kunstijsbaan in Breda. Voor de jeugdschaatsers heb je 

verschillende wedstrijden.  

 

Pupillenklassement 

Het pupillenklassement is een klassement over ongeveer 8 wedstrijden. Deze wedstrijden worden 

op zaterdag- en zondagavond georganiseerd op de ijsbanen Breda, Tilburg en Eindhoven. In de 

praktijk is het meestal zo dat de meeste wedstrijden in Breda worden verreden. Het 

pupillenklassement is onderverdeeld in zes leeftijdscategorieën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wedstrijden bestaan uit verschillende onderdelen, zoals een 100m & 500m, een 300m & 500m 

en een 500m & jeugdmarathon. Na afloop van de finalewedstrijd wordt het eindklassement 

opgemaakt en is de prijsuitreiking. Voor alle deelnemers aan de finale is er een herinnering. Je 

wordt begeleid door een trainer/coach van de IJA die je helpt tijdens de wedstrijd. 

 

Om aan deze wedstrijden te kunnen meedoen, heb je een wedstrijdabonnement nodig. Deze kan 

worden aangevraagd via hardrijden@ija.nu. Ook heb je een KNSB licentie nodig. Naast het 

pupillenklassement kun je met een wedstrijdlicentie & een KNSB licentie meedoen aan een aantal 

jeugdmarathons, trainingswedstrijden en het gewestelijk kampioenschap voor pupillen.  

 

  

Leeftijd  Categorie  Geboren tussen 
 

t/m 7 Pupillen F 1-7-2011 en later 

8 Pupillen E 1-7-2010 30-6-2011 

9 Pupillen D 1-7-2009 30-6-2010 

10 Pupillen C 1-7-2008 30-6-2009 

11 Pupillen B 1-7-2007 30-6-2008 

12 Pupillen A 1-7-2006 30-6-2007 



Jeugdwedstrijd 

Deze wedstrijd wordt 2x per jaar georganiseerd op de kunstijsbaan in Breda. Je rijdt tegen 

leeftijdsgenoten van andere schaatsverenigingen in Breda. De afstand die wordt geschaatst is 2x 

100m of 100m & 500m. Aan deze wedstrijd zijn geen kosten verbonden. 

Let op: dit is niet de wedstrijd die bij het jeugdschaatsen wordt georganiseerd.  

Data (onder voorbehoud): 

Zaterdag 7 december 2019 om 18:30 uur; 

 
Clubwedstrijden 
Verder zien er nog een aantal clubwedstrijden, waar alleen IJA-leden aan kunnen meedoen. 

- Clubwedstrijd AS Bokaal(1x 100m en 2x 500m): zaterdag 9 november 2019 om 18:30 uur; 
- Clubkampioenschap Jeugdschaatsen: zaterdag 1 februari 2020 om 16:00 uur 
- Clubkampioenschap Hardrijden: zaterdag 15 februari 2020 om 18:30 uur 

 

Meer informatie vind je op de website www.knsbzuid.nl. Op deze site vind je onder andere de 
wedstrijdkalender voor het seizoen 2019-2020. Heb je nog meer vragen, stel ze gerust! 

Je kunt je vragen mailen naar hardrijden@ija.nu. 

 

Sportieve groet,  

 

Tom Wigman en Bart Streefkerk 

mailto:hardrijden@ija.nu

