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IJsvos Praktijk 1 – basis zoet ijs – checklist 
 
Als onderdeel van de IJsvoscursus houdt de HLSK bij wie wat in de praktijk gezien heeft. 
Onderstaande checklist geeft een overzicht van situaties die door iedere deelnemer 
gezien/gedaan moeten zijn. De gids(en) van een groep vinkt per deelnemer de situaties aan. 
 

Rubriek Omschrijving Tocht Nr. 

Doen Sterkte van ijs testen: sondeer ijs met ijsstokken en bepaal de 
sterkte van het ijs vergelijkbaar met >7 cm en van 7 cm (delta 1 cm) 
terug tot en met circa 3 cm ijs. 

 1 

Twee uur voorop schaatsen met gids achter je  2 

    

IJs Zwart ijs (kärnis spreek uit sjern-ies) zien, prikken, zagen  3 

Steupijs (stöpis spreek uit steup-ies) zien, prikken, zagen  4 

Sneeuwijs (snöis spreek uit sneu-ies) zien, prikken, zagen  5 

    

Zwakke 
plekken 

Landtong (udde) verkennen  6 

Vernauwing/doorgang (sund) verkennen  7 

Ondiepte/stenen (grund) verkennen  8 

Instroom (inlopp) op kaart herkennen en daarna verkennen  9 

Uitstroom (utlopp) op kaart herkennen en daarna verkennen  10 

Geen uitstraling: brug/steiger/overhangende bomen verkennen  11 

Windwak open en dichtgevroren verkennen  12 

Onder sneeuw: meer/minder wit, grijstinten, grenzen zien  13 

Rietplaatsen verkennen en tussendoor schaatsen  14 

Opwarming/reflectie door zon bij steile bergwand zien  15 

Gas- en/of luchtbellen vinden  16 

    

Råks Uppråk verkennen  17 

Nedråk verkennen  18 

Släppråk zien en stuk langs schaatsen  19 

Råk overgang zoeken en als eerste oversteken  20 

    

Grenzen Tussen generaties ijs zien en prikken  21 

Van steupijs naar nieuw zwart ijs (of vice versa)  22 

Van tussen eilanden naar open meer (of vice versa)  23 

Onder sneeuw van dikker naar dunner ijs (of vice versa)  24 

    

Steup 
proces 

IJs met sneeuw die aan de onderkant nat is beschaatsen (steup)  25 

IJs met natte sneeuw die deels bevroren is beschaatsen (dubbelijs)  26 

IJs met sneeuw die geheel bevroren is beschaatsen (steupijs)  27 

 
Voor de gids(en): vul in de kolom Tocht het tochtrapportnummer op SN in, zodat herleid kan 
worden op welke datum / welk meer de situatie door een deelnemer gezien/gedaan is. 


