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Nederlands schaatsen ≠ Zweeds schaatsen

vrijheid, blijheid gids
geen of nauwelijks veiligheidsuitrusting veiligheidsuitrusting rugzak, set droge 

kleding, priemen, stokken, werplijn, 
karabiner

vaak op noren afneembare schaatsen
soms alleen, soms met een groep nooit alleen



Van Naar

Onbekend ijs

http://2.bp.blogspot.com/_ODASLUVg0ZE/TRJOLYYsorI/AAAAAAAAHrw/Y9xhsEOpf_A/s1600/P1050825.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_ODASLUVg0ZE/TRJOLYYsorI/AAAAAAAAHrw/Y9xhsEOpf_A/s1600/P1050825.JPG


Van Naar

Gidssysteem



Van Naar

Uitrusting

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.henrys-sportshop.nl/images/562_Schaatsen__Noren_Staal__Zandstra_Art__525_L_Chenryssportshop_525.jpg&imgrefurl=http://www.henrys-sportshop.nl/zandstra-m-23.html&h=300&w=450&sz=31&tbnid=rvHbqfZ0pnMkXM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/search?q=foto+noren&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=foto+noren&hl=nl&usg=__6qNAiF1SRXkuZ8cb2SuusbSCly0=&sa=X&ei=PEWpTZ3ZOc_qOZjV4O4J&ved=0CCgQ9QEwAQ
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.henrys-sportshop.nl/images/562_Schaatsen__Noren_Staal__Zandstra_Art__525_L_Chenryssportshop_525.jpg&imgrefurl=http://www.henrys-sportshop.nl/zandstra-m-23.html&h=300&w=450&sz=31&tbnid=rvHbqfZ0pnMkXM:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/search?q=foto+noren&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=foto+noren&hl=nl&usg=__6qNAiF1SRXkuZ8cb2SuusbSCly0=&sa=X&ei=PEWpTZ3ZOc_qOZjV4O4J&ved=0CCgQ9QEwAQ
http://www.viking.nl/shopnl/Default.php?
http://www.viking.nl/shopnl/Default.php?


Van Naar

Discipline



Van Naar

Voorbereiding

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://800zeemijlen.punt.nl/upload/tv_kijken.jpg&imgrefurl=http://800zeemijlen.punt.nl/?a=2008-04&h=450&w=338&sz=17&tbnid=LTHn31mV9kFkOM:&tbnh=259&tbnw=194&prev=/search?q=tv+kijken+foto&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=tv+kijken+foto&hl=nl&usg=__iDRfezoiIBOa5viBJ-hwJokTcpQ=&sa=X&ei=qVqoTfy6Js2hOprKyM4J&ved=0CBsQ9QEwAQ
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://800zeemijlen.punt.nl/upload/tv_kijken.jpg&imgrefurl=http://800zeemijlen.punt.nl/?a=2008-04&h=450&w=338&sz=17&tbnid=LTHn31mV9kFkOM:&tbnh=259&tbnw=194&prev=/search?q=tv+kijken+foto&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=tv+kijken+foto&hl=nl&usg=__iDRfezoiIBOa5viBJ-hwJokTcpQ=&sa=X&ei=qVqoTfy6Js2hOprKyM4J&ved=0CBsQ9QEwAQ


Van Naar

Flexibiliteit

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://800zeemijlen.punt.nl/upload/tv_kijken.jpg&imgrefurl=http://800zeemijlen.punt.nl/?a=2008-04&h=450&w=338&sz=17&tbnid=LTHn31mV9kFkOM:&tbnh=259&tbnw=194&prev=/search?q=tv+kijken+foto&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=tv+kijken+foto&hl=nl&usg=__iDRfezoiIBOa5viBJ-hwJokTcpQ=&sa=X&ei=qVqoTfy6Js2hOprKyM4J&ved=0CBsQ9QEwAQ
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://800zeemijlen.punt.nl/upload/tv_kijken.jpg&imgrefurl=http://800zeemijlen.punt.nl/?a=2008-04&h=450&w=338&sz=17&tbnid=LTHn31mV9kFkOM:&tbnh=259&tbnw=194&prev=/search?q=tv+kijken+foto&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=tv+kijken+foto&hl=nl&usg=__iDRfezoiIBOa5viBJ-hwJokTcpQ=&sa=X&ei=qVqoTfy6Js2hOprKyM4J&ved=0CBsQ9QEwAQ
http://www.skridsko.net/skridskonet/bild/bild-v.asp?ID=81561&_large=1
http://www.skridsko.net/skridskonet/bild/bild-v.asp?ID=81561&_large=1


Zweeds schaatsen

doel: op de schaats op ongeprepareerd natuurijs zo 
vaak en veel mogelijk kunnen genieten van de 
ongerepte natuur

Zweeds schaatsen is een outdoorsport, mogelijk 
gemaakt door een veiligheidssysteem dat berust op 
drie pijlers:
1. Kennis
2. Uitrusting
3. Gezelschap



Kennis

• Gids, 5 jarige opleiding volgens Zweeds 
systeem. IJskennis, invloed van het weer, 
navigatie, noodsituaties, groepsdynamiek, 
tochtvoorbereiding, risicoanalyse, informatie 
verzamelen, enz.

• Deelnemersopleiding. Uitrusting, 
veiligheidsoefeningen,  kennis van websites als 
www.skridsko.net

http://www.skridsko.net/


Uitrusting



Gezelschap

• Minimaal 3, om elkaar te kunnen helpen in 
een noodsituatie

• Maximaal 8, om als groep goed te 
communiceren en in een rij met onderlinge 
afstand te schaatsen

• Nooit alleen!!! Alleen schaatsen = uitsluiting

• Bij officiële HLSK tochten altijd 2 gidsen of 1 
gids en een gids in opleiding



Omschakeling

• Nederlands schaatsen ≠ Zweeds schaatsen

• Omschakeling nodig

• 1/3e deel van de nieuwe deelnemers die zich 
bij de HLSK melden valt na één seizoen af: 
maakt de omschakeling niet, verwacht 
Nederlands schaatsen in Zweden

• Nederlands schaatsen in Zweden kan op 
geveegde banen (bijv. Runn) 



Conclusie

Er zijn 2 manieren om veilig te schaatsen op natuurijs: 

• de Nederlandse methode: schaatsen op door de KNSB 
goedgekeurde tochten. Dat is een prima methode, 
waarbij het ijs minimaal 12 centimeter dik is en met 
veel andere schaatsers tegelijk een tocht wordt 
gereden; 

• de Zweedse methode: schaatsen met een gids, 
uitrusting en gezelschap, om zodoende als groep zelf te 
zorgen voor de veiligheid. Deze methode wordt door 
circa honderd schaatsverenigingen in Zweden en door 
de Stichting HLSK in Nederland gepropageerd. 



Zweeds schaatsen

Zweeds schaatsen kun je doen met de HLSK , dat is 
de organiseer-en-doe-het-zelf optie, op basis van 
kostendeling. Gemiddelde kosten voor een 4 daagse 
trip Euro 400 – 550 pp inclusief vervoer.

Is het wat voor jou?? Doe de test!

Je kunt het ook voor je laten organiseren met:

• www.zweedsschaatsavontuur.nl

• www.schaatsen-in-zweden.nl

http://www.zweedsschaatsavontuur.nl/
http://www.schaatsen-in-zweden.nl/

