
  

Presentatie Coördinatie en fysieke training voor de jeugd 
Hoewel het nog geen zomer is, moet wellicht wel al nagedacht worden over het sportaanbod in de 

zomermaanden. Daarom organiseren Baancommissie en Schaatsacademie Haarlem een bijeenkomst 

voor clubtrainers over fysieke training voor de jeugd in schaatsclubs en selectiegroepen. De 

leeftijdsfocus ligt hierbij op de oudere pupillen en Junioren C, maar de bijeenkomst is ook interessant 

voor trainers van oudere leeftijdsgroepen. Bewust wordt niet de term krachttraining gebruikt omdat 

de focus bij deze leeftijdsgroepen op coördinatie en techniek ligt. 

De presentatie zal verzorgd worden door Tjalling Knijff.  Tjalling Knijff is werkzaam als fysiek trainer 

bij o.a. Schaatsacademie Haarlem, Jong Oranje, iSkate en de roeibond.  

Tijdens de presentatie wordt ingegaan op het fysiek trainen van de jeugd en op een voorbeeld 

trainingsprogramma voor Junioren C dat Schaatsacademie Haarlem heeft opgesteld in 

samenwerking met Tjalling Knijff. Het voorbeeldprogramma sluit aan bij het meerjaren 

opleidingsplan dat de KNSB op dit moment verder uitwerkt, en gaat uit van 12 weken training (1 tot 

2x per week) in het zomerseizoen (april-juli). Na de presentatie wordt enkele oefeningen 

gedemonstreerd en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

De presentatie van Tjalling en het voorbeeldprogramma geven achtergrond en bieden wellicht leuke 

of nieuwe ideeën voor de zomertrainingen.  

Hierbij willen we alle clubtrainers graag uitnodigen om de presenatie bij te wonen. 

 

 Voor wie? Alle trainers die actief zijn op ijsbaan Haarlem. Ook trainers van de ijsbanen 

Amsterdam, Alkmaar en Hoorn zijn welkom (Indien u van een andere ijsbaan komt is 

aanmelding wenselijk, mail naar mirthe@schaatsacademiehaarlem.nl) 

 

 Wanneer? Dinsdag 27 januari om 19.30 tot 22.00 uur.  

 

 Waar? De presentatie wordt gegeven op 

Tingietersweg 60, 2031 ES in Haarlem. De locatie is te 

vinden in de Waarderpolder nabij het Spaarne en is in 

ongeveer 15 fiets- of autominuten van de ijsbaan 

verwijderd. 

 

 Opleidingspunten? Er worden 2 KNSB 

opleidingspunten toegekend. 

 

 Vragen? Voor vragen mail u met 

mirthe@schaatsacademiehaarlem.nl (Mirthe Gooijer) 

of met baancontactgtcl@bchaarlem.nl (Herman Nota) 
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