
Niveaus en trainingsmomenten seizoen 2017-2018 
 
Verenigingsuren 
 
Ook in het nieuwe seizoen 2017-2018 streven we naar homogene trainingsgroepen. Dit heeft namelijk een 
aantal voordelen voor de groep, de individuele schaats(t)er en de trainers: 
➢ De trainingen kunnen beter op de groep worden afgestemd, 
➢ De groep hoeft niet te wachten alvorens de volgende opdracht of oefening uitgevoerd kan worden en 
➢ Je rijdt niet als eenling op de 400 meter baan (ook belangrijk binnen het verenigingsgebeuren). 
 
Onderstaand hebben we een aantal schaatsniveaus omschreven. Bepaal aan de hand daarvan welk 
schaatsniveau het beste bij je past en kies vervolgens in het ‘Overzicht trainingmomenten Verenigingsuren’ 
het/de juiste trainingsmoment(en). 
 
Beginnend 
Zoals de naam al doet vermoeden: je hebt nog nooit, pas sinds kort of ooit lang geleden geschaatst.  
De trainingen bestaan uit het aanleren van de basistechnieken van het schaatsen op noren. Dit zal 
voornamelijk gebeuren in de vorm van oefeningen. 
Belangrijke onderdelen zijn o.a. een juiste lichaamshouding en balans, de stand van de schaats en de voeten, 
de afzet op het rechte stuk en het glijden. Naarmate het seizoen vordert kan er ook gewerkt worden aan de 
basis van de bochtentechniek (veelal in tweetallen). 
 
Gemiddeld 
Hoewel je de techniek op het rechte eind nog niet voor de volle 100% beheerst, heb je een redelijk goede 
controle over zaken als afzet, houding en het glijden. Uiteraard zijn er nog voldoende zaken die wat aandacht 
verdienen. Je kunt zelfstandig een bocht ‘lopen’, maar de techniek laat nog wat te wensen over. Ook kan de 
bocht als ‘lastig’ of ‘moeilijk’ worden ervaren, of heb je het gevoel dat je in de bocht ‘veel snelheid verliest’. 
Een mix van basistechnieken (als we over de bocht spreken) en correcties van de techniek op het rechte stuk is 
de perfecte training voor jou. 
 
Gevorderd 
De techniek op zowel het rechte stuk als in de bocht heb je al goed onder de knie. Zoals elke hardrijd(st)er 
probeer je zoveel mogelijk rendement (snelheid en/of duur) te halen uit de techniek. Noem het de ‘tips & 
trucks’ of gewoon kleine correcties op jouw huidige techniek. 
Hoewel de basisoefeningen voor iedereen toepasbaar blijven, komen de correcties gaandeweg tijdens of 
tussen de opdrachten aan de orde. 
 
Overzicht trainingsmomenten Verenigingsuren 
(onder voorbehoud, definitief schema hangt  af van aantal inschrijvingen) 
 
Zondagmorgen: 08.15 – 09.45 uur  

➢ Volwassenen beginnend techniek 
➢ Volwassenen gemiddeld/gevorderd techniek + conditie 
➢ Jeugd (+ instroom) techniek  (400 m baan) 
➢ Jeugd (jongsten) techniek + spel (60 x 30 m. baan) 

 
Maandagavond: 18.15 – 19.45 uur 

➢ Volwassenen beginnend (+ instroom) techniek 
➢ Volwassenen gemiddeld techniek 
➢ Volwassenen gevorderd techniek + conditie  
➢ Jeugd (+ instroom) techniek  

 
 



Woensdagavond 18.15 – 19.45 uur 
➢ Volwassenen beginnend techniek 
➢ Volwassenen gemiddeld/gevorderd techniek 
➢ Volwassenen gevorderd marathontraining 

 
NB SSVB maakt deel uit van het samenwerkingsverband met andere verenigingen, waardoor er ook 
mogelijkheden zijn om op andere dan genoemde uren te trainen (bijv. 400 m baan vrijdag, 60x30 m baan 
andere uren dan zondag). Neem hiervoor a.u.b. contact op met de secretaris of de Technische Commissie 
(TC@ssvbreda.nl) 
 
KNSB-uren 
 
De KNSB-uren zijn primair bedoeld voor de gevorderde schaats(t)ers, die ook deelnemen aan, of de intentie 
hebben om deel te nemen aan, wedstrijden. 
Het niveau van deze groepen is dusdanig ‘gevorderd’ dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan (bijvoorbeeld 
door grote snelheidsverschillen). 
Onderstaande indeling is identiek aan de indeling van afgelopen seizoen. 
 
Overzicht trainingsmomenten KNSB-uren 
 
Dinsdagavond en Donderdagavond 17.15 – 18.15 uur 

➢ Training voor rijd(st)ers in klasse 1 en 2 (alleen via gewest, niet door SSVB) 
 

Dinsdagavond en Donderdagavond 18.30 – 19.45 uur 
➢ Wedstrijdrijders wedstrijdtraining 

 
 
Zaterdagmorgen 08.30 – 09.45 uur 

➢ Wedstrijdrijders wedstrijdtraining 
➢ Recreanten (junioren en ouder) trainingsabonnement (*) 

 
 

(*) er zal alleen een groep gevormd worden bij voldoende belangstelling (min. 6 rijders) 
 

Voor de wedstrijdrijders zal de TC, in samenwerking met de trainers, een indeling maken. Er wordt 
rekening gehouden met  onder andere  leeftijd, schaatsniveau de prestaties van vorig jaar, en de 
beoordeling van de trainer. Hiervan krijg je apart bericht. 
 
 

Tenslotte 
 
Bovenstaande indelingen voor de verenigingsuren en de KNSB-uren zijn gebaseerd op de inschrijvingen van 
afgelopen seizoen. 
De uiteindelijke indeling zal voor een belangrijk deel bepaald gaan worden door de inschrijvingen op de 
diverse trainingsmomenten en de niveau-verschillen. Als bestuur en TC zullen wij onze uiterste best doen om 
het schaatsseizoen 2017-2018 voor u zo prettig, goed en sportief mogelijk te laten verlopen. 
 


