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De 30 vaak gestelde vragen aan de HLSK 
 
Als je voor het eerst kennismaakt met de HLSK, lees dan eerst de 10 meest gestelde vragen (deze zijn te 
vinden in een ander document). De vragen hieronder zoomen in op details van de HLSK. De vragen en 
antwoorden zijn verdeeld in de volgende rubrieken: 
 

1. Een meerdaagse trip met de HLSK 
2. Het kwaliteitskeurmerk HLSK 
3. Zweden 
4. Uitrusting 
5. Gidssysteem 
6. Skridskonät 
7. Zusterclub LLK 

 

Een meerdaagse trip met de HLSK 
 
Hoe komt de groepsindeling van weekendtrips tot stand? 
Een koppel van gidsen kondigt een weekendtrip (kortweg: trip) of dagtocht (kortweg: tocht) aan op 
Skridskonät, met daarbij een sterkte-indeling uit de range 1 t/m 5. Lees de 10 meest gestelde vragen 
voor een verklaring van deze 1 tot 5 indeling. Daarna kunnen deelnemers inschrijven, rekening houdend 
met de sterkte-indeling. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het gidsenduo heeft het recht de 
groepssamenstelling te wijzigen. 
 
Hoe geef ik aan dat ik mee wil met een meerdaagse trip of een dagtocht van de HLSK? 
Bij de aangekondigde trip c.q. tocht op Skridskonät vind je een knop “Boeken”. Daarbij geef je je naam, 
emailadres en mobiele telefoonnummer in. Voor vertrek mailen de gidsen een welkomstmail aan de 
deelnemers die zich hebben ingeschreven op de betreffende trip/tocht. Daarna verloopt de 
communicatie via mail en telefoon. Het gidsenduo maakt onder andere over het reisschema, het slapen 
onderweg en de mee te nemen boodschappen afspraken met de groep. Iedere deelnemer in de groep 
krijgt een taak, variërend van boodschappencoördinator via kok tot penningmeester. 
 
Hoe gaan we om met de kosten van een weekendtrip? 
De eerste twee keer dat je meegaat, mag je gratis een leenuitrusting van de HLSK gebruiken, zodat je 
kunt vaststellen of de “HLSK-manier” bij jou past. Daarna word je geacht je eigen uitrusting aan te 
schaffen. De kosten voor de eigen uitrusting bedragen circa 300,- euro. Als je meegaat met een tocht, 
deelt iedereen mee in de kosten, ook de gidsen. De groep spreekt zelf af hoe de kosten onderling 
worden afgerekend. Als je gebruik maakt van andermans vervoer, is een kilometervergoeding van 
toepassing. Voor een lang weekend Zweden moet je rekenen op 400,- tot 500,- euro kosten, voor 
boodschappen, overnachten, kilometervergoeding en brandstof. 
 
Waarom is een groep van de HLSK maximaal acht personen? 
De Zweedse clubs maken de groepen inderdaad groter. Maar dat zijn dagtochten, en dagtochten zijn niet 
te vergelijken met weekend-trips. We hebben de grootte van de groep op maximaal acht gezet voor de 
veiligheid, hanteerbaarheid, wendbaarheid en het groepsgevoel. 
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Het kwaliteitskeurmerk HLSK 

 
Op welke onderdelen is het kwaliteitskeurmerk van de HLSK van toepassing? 
Binnen de HLSK gelden afspraken en kwaliteitscriteria op drie gebieden: gidsen, deelnemers en 
schaatstochten. De specifieke criteria voor de drie genoemde onderdelen zijn te vinden op www.hlsk.nl 
onder Reglementen. Hieronder worden ze kort toegelicht. 
 
Wat zijn de criteria voor de HLSK-gidsen? 
De gidsen van de HLSK hebben met goed gevolg een examentrip georganiseerd en geleid. Om een 
examentrip met goed gevolg te kunnen volbrengen, heeft een gids normaal gesproken het 
gidsopleidingsprogramma doorlopen. Een uitzondering geldt voor de allereerste lichting gidsen. Zij 
hebben Zweden-ervaring die van voor de HLSK stamt en bij aanvang van de officieel opgerichte HLSK het 
gidsdiploma gekregen. 
 
Wat zijn de criteria voor de deelnemers van de HLSK? 
De deelnemers van de HLSK moeten de drie fasen van de deelnemersopleiding doorlopen. De 
belangrijkste onderdelen zijn het bijwonen van een deelnemersavond, het in orde krijgen van de 
uitrusting, het oefenen met veiligheidsoefeningen en het kennen van (de regels van) Skridskonet. Tijdens 
de eerste paar trips/tochten met de HLSK bepalen de gidsen of een deelnemer voldoet aan de eisen. 
Daarna krijgt de deelnemer de HLSK-badge en deze dient als bewijs op zijn/haar rugzak bevestigd te 
worden. 
 
Wat zijn de criteria voor een HLSK-schaatstocht? 
De schaatstochten van de HLSK staan voor veiligheid. Een maximale groepsgrootte, onder leiding van 
een gidskoppel waarvan minimaal de hoofdgids gediplomeerd is, met gecertificeerde deelnemers en 
allen voorzien van een correcte uitrusting zijn de belangrijkste voorwaarden. 
 

Zweden 
 
Waarom is Zweden het schaatsmekka voor de HLSK? 
In heel Zweden ligt normaal gesproken iedere winter ijs. De vorstgrens varieert daarbij de hele winter in 
zuid Zweden, zodat op het ijs gevallen sneeuw meerdere keren wegdooit en het ijs prachtig opvriest. De 
meren in de zuidelijke helft vriezen daarbij ook nog eens in stadia dicht, zodat er ieder seizoen meerdere 
keren nieuw, zwart ijs te vinden is. Ter vergelijking: in Noorwegen en Finland ligt het ijs bijna altijd onder 
een pak sneeuw, vanwege de noordelijker ligging van die landen. Mecklenburg-Vorpommern in 
Duitsland komt in de buurt van zuid Zweden, maar is minder uitgebreid qua aantal meren en biedt dus 
minder kansen. Polen, Baltische staten, Tsjechië en St Petersburg zijn ook opties. 
  
Waarom is de veiligheidssituatie in Zweden zo anders dan in Nederland? 
Teveel redenen om op te noemen. De vier belangrijkste oorzaken zijn: ijs dat de hele winter ligt en 
daardoor sterk van structuur verandert, stroming door hoogteverschillen, gemiddeld veel groter water 
en tot slot heftiger weersituaties. Na ongeveer 15 tot 20 schaatsweekends in Zweden (60 tot 80 
dagtochten) kun je zeggen dat je de verschillende situaties in Scandinavië enigszins door krijgt. Maar ook 
na 50 schaatsweekends in Zweden leer je nog iedere keer. 
 

http://www.hlsk.nl/
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Waar halen de gidsen de ijsinformatie vandaan? 
Op diverse manieren, die in de gidsopleiding worden behandeld en getraind. De website 
www.skridsko.net is één van de belangrijke bronnen van informatie. Daarnaast faciliteert de HLSK de 
gidsen met een gidscommissie. De leden van de gidscommissie van de HLSK spreken Zweeds en 
onderhouden contacten met de natuurijsverenigingen in Zweden. 
 
Waarom hanteert de HLSK zoveel disciplinaire regels bij het schaatsen in Zweden? 
De regels zijn vanuit de praktijk ontstaan en verminderen de risico’s die gepaard gaan met het schaatsen 
op onbekend natuurijs onder ruige omstandigheden. Bekijk het andersom: de regels stellen ons in staat 
om, als Nederlanders, op een unieke wijze in de natuur van bijvoorbeeld Zweden te genieten van het 
schaatsen. Na enige gewenning is het naleven van de regels slechts een kleine investering, waar je veel 
voor terugkrijgt. 
  
Waarom schaatsen we bijna altijd ‘langs het kantje’? 
In Zweden zijn de kansen op blijvend letsel of erger behoorlijk groot als er op een groot meer, of op zee, 
iets ernstigs gebeurt. We zijn bijna altijd in een afgelegen gebied en dan ben je als groep op jezelf 
aangewezen. Iedere maatregel tot risicobeperking is meegenomen. Langs de kant schaatsen is een van 
de maatregelen. 
 

Uitrusting 
 
Waarom is een complete uitrusting noodzakelijk? 
Het uitgangspunt van de HLSK is dat je als groep volledig zelfvoorzienend én voorbereid bent op 
calamiteiten tijdens het schaatsen. Schaatsen op onbekend natuurijs houdt in dat je niet zomaar hulp bij 
de hand hebt als er iets gebeurt. Je groepsgenoten zijn van jou afhankelijk voor hulp. Daarom moet 
iedereen beschikken over de minimale eisen die de HLSK aan de uitrusting stelt. 
 
Als reddingslijn heb ik een stuk touw bij me. Dat is toch goed genoeg? 
Nee. Over de Zweedse reddingslijn is beter nagedacht: hij heeft gewicht om te werpen, ook bij 
tegenwind. Bovendien is het gewicht zo gemaakt dat hij blijft drijven. De lijn kun je in de karabiner 
steken die iedereen van de HLSK aan zijn/haar rugzak heeft zitten. Na het inhalen blijft de werpzak van 
de lijn in de karabiner steken. Stukken touw die je in Nederland vaak ziet voldoen niet aan die eisen. 
 
Ik heb Nederlandse priemen, die je in elkaar steekt. Dat is toch goed genoeg? 
Nee. Vaak is het één priem. En zelfs al het er twee zijn, dan nog bungelen ze te los aan je nek. De fluit 
ontbreekt vaak. De Zweedse priemenset met fluit en verstelbaar nekkoord is de standaard van de HLSK. 
  
Ik heb skistokken. Dat is toch goed genoeg? 
Nee. Skistokken zijn te licht en de punt geeft geen houvast. De stok is hol en de punt kan vaak niet 
geslepen worden. De Zweedse schaatsstokken zijn de standaard van de HLSK. 
  
Ik heb mijn reservekleren in een dichtgeplakte vuilniszak. Dat is toch goed genoeg? 
Nee. Dat is onder moeilijke omstandigheden niet voldoende. Nagenoeg alle plastic zakken blijken onder 
water niet waterdicht te zijn. Daarnaast is een dergelijke zak niet met lucht in te pakken, wat voor het 
drijfvermogen essentieel is. Een droogzak (kanozak) die dicht te draaien is, is de standaard van de HLSK. 

http://www.skridsko.net/
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Gidssysteem 
 
Hoe kan ik de lijst met gidsen van de HLSK zien? 
Ga naar www.skridsko.net, login met de login/password die je van de HLSK hebt gekregen, klik het NL-
vlaggetje aan. Ga vervolgens op het menu naar Zoek – Gidsen. Kies in de lijst voor Hollands LSK en druk 
op enter. Per gids is aangegeven welke status hij/zij heeft: gids of aspirant-gids. Bij een tocht onder de 
vlag van de HLSK moeten minimaal twee gidsen aanwezig zijn. Daarvan mag één gids een aspirant-gids 
zijn. 
 
Waarom zijn er minimaal twee gidsen bij een HLS weekendtrip? 
Vanwege de veiligheid en de werkbaarheid. Het leiden van de groep blijkt een tijdrovende, inspannende 
en moeilijke klus te zijn. Het kunnen plegen van overleg met een mede (aspirant) gids blijkt waardevol 
voor het maken van de juiste keuzes en het verdelen van het werk. 
 
Waarom kondigen gidsen niet alle tochten die ze doen aan? 
Dat zijn ze niet verplicht. De HLSK faciliteert, maar leidt niet tot plichten. Ook de gidsen willen graag af en 
toe privé met vrienden en bekenden schaatsen. Het gidswerk bij de HLSK is vrijwilligerswerk. 
 
Hoe lang duurt de gidsopleiding? 
Uitgaande van het maken van minimaal 10 tot 12 dagtochten per seizoen, verspreid over drie trips naar 
Zweden per seizoen, duurt de opleiding vijf winterseizoenen. 
 
Ik wil meedoen met de gidsopleiding, kan dat? 
De HLSK waardeert dat je het wilt, maar vooralsnog gaat het niet lukken. De huidige groep van aspirant-
gidsen moet eerst klaar zijn. Het ontbreekt de gidscommissie aan tijd om meer te doen dan nu gebeurt. 
  
Hoe is de huidige groep geselecteerd? 
De huidige groep bestaat uit drie lichtingen. De eerste lichting, met de meeste ervaring, is gevraagd als 
gidscommissie op te treden voor en door de HLSK. De tweede lichting is geselecteerd aan de hand van 
het hebben van Zweden-ervaring in de jaren vòòr de HLSK. De derde en vierde lichting zijn geselecteerd 
op competenties: onder andere hulpvaardigheid, nieuwsgierigheid, bescheidenheid, communicatieve 
vaardigheden, groepsgevoel, ijsgevoel en richtingsgevoel. 
  
Hoe gaat de selectie in de toekomst lopen? 
Op dezelfde competenties, door de gidscommissie. De huidige situatie geeft de mogelijkheid de juiste 
mensen te selecteren, omdat we mensen al als deelnemer leren kennen. Overigens: als deelnemer kun 
je al heel veel leren door actief met de HLSK en Zweden-trips bezig te zijn. In de eerste jaren zijn vooral 
nieuwsgierigheid en bescheidenheid de belangrijkste eigenschappen. 
 
  

http://www.skridsko.net/
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Skridskonät (afgekort SN) 
 
Is het de bedoeling dat alle HLSK'ers ijsobservaties ingeven? 
Ja, mits je het kort en to-the-point houdt, dan vinden de Zweden het fantastisch om ijsobservaties te zien 
op SN, zowel van Nederland als van andere landen. Een ijsobservatie is een feitelijke beschrijving van iets 
relevants dat je ziet. Het kan ijs, ijs met sneeuw, open water, watertemperatuur of iets anders zijn. Het is 
niet de bedoeling dat je speculaties of ijstheorieën in ijsobservaties zet. Maak ijsobservaties het liefst 
met een foto van het ijs. De feiten dus. Als het een geveegde baan is, klik dan "Plogad bana" aan. Bedenk 
altijd dat de HLSK te gast is op het Zweedse Skridskonät, dus gedraag je beleefd. 
  
Is het de bedoeling dat alle HLSK'ers tochtrapporten ingeven? 
Dat ligt eraan: als de tocht op de HLSK-manier met meerdere mensen geschaatst is, dan wel. Als de tocht 
op de Nederlandse manier of alleen geschaatst is, dan niet. 
 
Waarom zijn sommige tochtrapporten van de HLSK in het Engels of Zweeds? 
Omdat onze Scandinavische vrienden er dan ook wat aan hebben. De HLSK is te gast onder de Zweden 
en moet zich bescheiden opstellen, niet alleen informatie gebruiken, ook informatie teruggeven. 
 
Kloppen alle speculaties en ijstheorieën in de observaties en/of tochtrapporten op SN? 
Nee. Het is ook eigenlijk helemaal niet de bedoeling om te speculeren op SN. Beschrijf wat je ziet; het is 
aan de lezer om te bedenken wat voor ijs dat morgen oplevert. Kennisuitwisseling over ijs vindt op 
andere plaatsen en momenten plaats, bijvoorbeeld op de ijsconferentie (tweejaarlijks in Zweden) of de 
seizoensafsluiting van de HLSK (jaarlijks in april). 
 

Zusterclub LLK 
 
Wat is de LLK? 
De LLK staat voor Linkӧpings Långfärdsskridsko Klubb. Deze schaatsvereniging uit Linkӧping is de club die 
de mensen van het eerste uur van de HLSK met open armen heeft ontvangen tijdens schaatstrips naar 
Zweden. Later zijn de LLK en de HLSK op initiatief van beide voorzitters een verbond aangegaan. De LLK is 
de officiële zusterclub van de HLSK. 
 
Waarom gebruiken we geen gidsen van de LLK of andere clubs? 
De HLSK wordt geaccepteerd omdat de Zweden inzien dat ons beleid op zelfstandigheid is gericht. 
Zelfstandigheid is een van de pijlers in de Zweedse cultuur. Zweden zullen nooit nee zeggen als je hulp 
vraagt; maar als je het te vaak doet, vragen ze zich af waarom je zelf geen initiatief neemt. Als we 
gebruik blijven maken van hun diensten, wordt op een gegeven moment het antwoord: ga maar met het 
commerciële Zweeds schaatsavontuur mee, dat is daar speciaal voor bedoeld. 
 
Waarom slapen we niet bij LLK'ers als we die club zo goed kennen? 
Het beleid van de HLSK is om volledig zelfstandig te zijn. Zweden zijn beleefd: ze zullen geen nee zeggen 
als je vraagt of je kunt logeren. Maar tegelijkertijd denken ze wel: waarom ben je niet zelfstandig? Bij 
iemand in huis slapen is een grote stap in de Zweedse cultuur. Pas als een Zweed meerdere keren 
aandringt dat je blijft, weet je dat hij/zij het echt leuk vindt dat je komt logeren. 
 


