
 
 

 
 

 
ITC schaatsen Gewest Fryslân op OSG Sevenwolden en in Leeuwarden 
 
Voor wie is het ITC bedoeld? 
In het ITC (Instroom Talent Centrum) zitten leerlingen (leerjaar 1, 2 en soms klas 3) die heel graag 
sporten. De leerlingen die voor het ITC schaatsen kiezen, schaatsen al met plezier bij een 
schaatsvereniging en zijn sterk gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen op school- en sportgebied. 
 
Wat houdt het ITC schaatsen in? 
Naast de clubtrainingen (vaak twee keer per week) en vaak een wedstrijd, train je nog twee keer per 
week in een groep van ongeveer 15 schaatsers onder leiding van een gediplomeerde schaatstrainer. 
De schaatstechniek staat altijd centraal in de trainingen. Tevens zijn de trainingen volgens de 
gewestelijke talentontwikkelingslijn multidisciplinair, d.w.z. lange baan en shorttrack. Sporters in de 
leeftijd 12-15 jaar zitten nog volledig in de groei, dus de inspanningen zijn afgestemd op deze 
leeftijd. Daarnaast krijgt het leren trainen veel aandacht. Waarom moet je bepaalde oefeningen wel 
of juist niet doen? Wanneer moet je juist rust pakken? Hoe zit het met voeding? Na de training wordt 
om 9.30 uur gezamenlijk het ‘tweede ontbijt’ genuttigd. School en sport zijn voor deze doelgroep 
beide belangrijk. Een gezonde balans wordt door de trainer/begeleider goed in de gaten gehouden. 
 
Wanneer zijn de schaatstrainingen gepland? 
Heerenveen 
In Heerenveen zijn de schaatstrainingen op dinsdag- en donderdagmorgen van 7.30/7.45 - 9.30 uur. 
(van 8 tot 9 uur op het ijs). De leerlingen volgen op OSG Sevenwolden het onderwijs, maar niet de 
reguliere gymlessen en lessen beeldende vorming. Zij worden onderdeel van de Sport Lifestyle 
Stroming en missen daardoor geen lesuren. In Thialf wordt er door de leerlingen geschaatst op zowel 
de langebaan (één keer per week) als ook één keer per week op de 30 x 60 baan, shorttrack dus. Van 
1 oktober tot 1 maart staan de schaatsende leerlingen op het ijs. In de overige perioden (september 
en maart tot juli) wordt er niet stil gestaan, dan staat er droogtraining/zomertraining op het 
programma. 
 
Leeuwarden 
In Leeuwarden zijn de trainingen op maandagmorgen en donderdag eind van de middag. Leerlingen 
kunnen zich bij alle scholen met voortgezet onderwijs aanmelden. Ouders dienen (evt. met 
ondersteuning van het Gewest Fryslân) de maandagtraining onder schooltijd zelf met de school te 
regelen. Op maandag wordt er multidisciplinair gesport, twee keer lange baan en twee keer 
shorttrack, op donderdag alleen langebaan. Ook hier betreft het een jaarprogramma met 
zomertraining. 
 
Kosten 
De kosten van dit ITC programma zijn € 205,- per jaar, inclusief een Gewest Fryslân pulli. 
 
Interesse? Vragen? Verdere info is te verkrijgen bij Annet Middeldorp via annet@gewestfryslan.nl  
 

mailto:annet@gewestfryslan.nl

