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Verslag HLSK ‘benen op tafel’ 14 juni 2015 
 
Op 14 juni 2015 heeft het bestuur een brainstorm belegd over de koers van de HLSK voor de 
komende jaren en daarvoor naast zichzelf alle commissieleden en gidsen/adspirantgidsen 
uitgenodigd bij Rob in de tuin. Aanwezig waren: 
 
Leontine Kranendonk, Rob Mulders, Gert-Jan Vroege, Max Kohnstamm, Tom 
Nieuwenhuijsen, Marijn Giesberts, Marcel van Bemmel, Marc Teutelink, Emiel Dölle. 
 
Bijdragen vooraf zijn ontvangen van Carolien van Rees, Johan Pegge, Joris Westendorp, 
Albert Venemans en Janny Straatsma. 
 
De vraag waar we mee aan het werk gingen was: 
Waar gaan we met de HLSK naar toe? Wat is ons doel? 
 
Hoe ziet de ‘volwassen’ HLSK er uit? Is het doel om zoveel mogelijk geïnteresseerden in staat 
te stellen kennis te maken met Zweeds schaatsen? Is het doel om mensen die graag Zweeds 
schaatsen een goedkoop doe-het-zelf alternatief te bieden voor Zweeds Schaatsavontuur? 
Gaan er op meer plaatsen in Nederland HLSK’s opgericht worden? Is het doel om voldoende 
gelijkgestemde fanatiekelingen bij elkaar te hebben om mooie schaatsavonturen te kunnen 
beleven? Waar staan we over 10 jaar? 
 
Aanpak 
We hebben allemaal uit een verzameling foto’s van Gert-Jan het beeld gekozen, dat elk het 
meest representatief voor zijn of haar ‘wens’ of ‘droom’ HLSK vond en vervolgens hebben 
we in tweetallen de trefwoorden, die voor elk daarbij horen, opgeschreven. De sheets die 
daaruit resulteerden zijn hieronder uitgetikt en opgenomen. We hebben de ‘droombeelden’ 
onderling vergeleken, toegelicht en besproken en daaruit drie belangrijke doelstellingen 
gedestilleerd. 
 
Resultaat 
Interessant was dat voor niemand ‘het roer om’ moet; iedereen ziet veel goeds in de weg 
van geleidelijke groei die de HLSK bewandelt en in de focus op avontuur en natuurbeleving, 
zoals we die sinds de brainstorm over het mediabeleid ook uitdragen. Ook gedeeld is de 
gedachte dat de HLSK geen reisbureau is, er is geen plaats voor consumenten, van 
deelnemers wordt meer verwacht, er moet sprake zijn van gelijkgestemdheid en inzet. 
 
Er zit een duidelijk spanningsveld tussen de vele regels enerzijds en de wens tot vrijheid en 
avontuur anderzijds. De sleutel ligt mogelijk in de gelijkgestemdheid. Als we veiligheid als 
prioriteit delen en daar naar handelen, worden regels minder belangrijk. Als we bereid zijn 
kennis te vergaren en vooral te beseffen wat we niet weten, zijn regels minder noodzakelijk. 
Zweeds schaatsen is meer dan een lichaamsbeweging, het is een kennis- en vaardigheden 
sport zoals bergbeklimmen. Gelijkgestemden volgen op natuurlijke wijze verstandige regels. 
Regels zijn nodig om op terug te kunnen vallen als er geen gelijkgestemdheid is. 
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Er is duidelijke overeenstemming over het belang van ‘gelijkgestemdheid’, er is ruimte voor 
velerlei persoonlijkheden maar niet voor mensen die iets wezenlijks anders willen. De 
uitdaging is dat onderscheid goed te maken en het daar over eens te worden. Nieuwe 
deelnemers zouden daarop geselecteerd en/of aangesproken moeten worden, voor zover 
mogelijk. Maar ook bestaande deelnemers mogen op de mate van gelijkgestemdheid 
aangesproken worden. Voor verwende consumenten is geen plaats. 
 
De drie belangrijkste doelstellingen, die gemeenschappelijk uit de groepjes komen, zijn: 
 

 De focus ligt op natuurbeleving en outdoor activiteit, avontuur, ontdekking, 
vernieuwing; mooi zou zijn: voortrekkersrol in de ontwikkeling van de sport; 

 We willen groeien naar ongeveer 250 actieve deelnemers want dat garandeert dat je 
altijd een groepje bij elkaar kan krijgen van hetzelfde niveau, als je last minute weg 
wil (beter genieten van het juiste moment; reistijd beperken); mooi zou zijn: 
verjonging; 

 Onze deelnemers worden geselecteerd op gelijkgestemdheid met betrekking tot het 
Zweedse schaatsen, ze zien en begrijpen de plussen van het ’systeem’, het belang 
van kennis en vaardigheden en willen een actieve bijdrage leveren; 
Regels zijn geen doel, zij zijn slechts een middel om het systeem te beschrijven. 
 

Het is aan het bestuur om beleid te ontwikkelen waarmee deze doelstellingen verwezenlijkt 
worden/blijven. 
 
De meeting wordt afgesloten met een fantastische BBQ verzorgd door de onvolprezen 
Willeke, die de deelnemers aan de bijeenkomst de hele dag heeft voorzien van lekkernijen. 
Veel dank daarvoor, Willeke! 
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Trefwoorden Rob (beeld tropisch koraalrif met eiland): 

 Ongerepte natuur 

 Ongebaande paden 

 Nieuwe meren en plekken op zee ontdekken 

 SN niet leidend, eigen visie, kennis, initiatief 

 Focus: outdoorliefhebbers, minder langebaanschaatsers 

 Groei is middel om meer gelijkgestemden te binden/betrekken zodat je altijd weg 
kunt met goed gezelschap 

 HLSK wordt de verkenner/explorer van het Zweedse schaatsen, voorop in nieuwe 
ontwikkelingen en kennis 

 Geen consumenten, maar actieve inspirerende deelnemers 

 Strengere selectie van deelnemers, van aspirant naar deelnemer 

 Deelnemers streven naar autonomie, operationeel, zelfstandig, ook zonder gids. Gids 
moet geen voorwaarde blijven. Niet op Zweedse gidsen gaan leunen, maar binnen de 
HLSK onafhankelijk zijn. 

 
Trefwoorden Marijn (beeld parachutespringen): 

 Als groep leuke dingen doen, samen, natuur, positieve sfeer, niet commercieel 

 Avontuurlijk maar geen stress 

 Niet snel levensgevaarlijk, ook te doen als ouder persoon 

 Meer jonge deelnemers, flexibiliteit is aandachtspunt 

 Wel betrokken, niet consumptief gedrag 

 Onderscheid maken tussen genieters (minder regels mag) en mopperaars (te veel 
regels) 

 Geen afsplitsingen, kennis moet gebundeld blijven 

 Meer kennis en ervaring is mooi sterven, maar is het realistisch? 

 Individuele vrijheid toelaten of meer ouderwetse clubinzet vragen? 

 Is toekomstige deelnemer een clubmens of een vrijbuiter? 

 Voorbeeld: Gustav Veide = vrijbuiter, maar Wim/Niklas zijn planners, georganiseerd, 
meer voor consumenten. Veide aantrekkelijker maar als je een gezin hebt niet 
haalbaar 

 Samen genieten is het belangrijkst 
 
Trefwoorden Leontine (foto malle struisvogelkoppen achter een zandduin): 

 Vrolijk, humor 

 Verrassing, onbekende 

 Speels, plezier 

 Niet serieus 

 Samen, intimiteit, kleinschalig 

 Variatie (leeftijd, type) 

 Niet uniform 

 Tevreden zoals het nu is, geen ontwikkeling nodig 

 Organische groei, dit behouden 

 Intense beleving 

 Geen kliekvorming, open structuur 
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Trefwoorden Gert-Jan (foto 5 zebra’s, 1 achterstevoren) 

 Relaxed 

 Goeie band met ruimte voor ‘anders’ 

 Geen eenheidsworst – ruime grenzen 

 Prioriteit blijft veiligheid 

 Meer kennis voor iedereen 

 Toegankelijk voor enthousiaste mensen 

 Jongere mensen laten doorstromen 

 Kleiner verschil tussen gids en deelnemers 

 Duidelijkheid over aansprakelijkheid 
 
Trefwoorden Max en Marcel (één sheet, foto’s: vuurtorenhuis op eiland/oude klokken of 
wijzerplaten) 

 Houden zo met een paar wensen: meer flexibiliteit en meer actieve leden 40+ 

 Nodig voor gezelligheid 

 (a)sociale en aparte schaatsgekken welkom 

 Regels goed, maar niet te strak 
 
Trefwoorden Tom (foto beelden Paaseiland) 

 Ontdekken 

 Natuur 

 Mysterie, het onbekende, de winter 

 Slimme logistiek: vliegen eerste 1200 km, uitklapbare bagagerekken voor 
huurbussen, meer logistieke samenwerking met Zweden 

 Dubbel toetsmoment deelnemers, eerst bij aanmelding/deelnemersavond, tweede 
keer na eerste trip 

 De HLSK geeft Nederland op 
 
Trefwoorden Marc (foto ijsberg): 

 Natuurbeleving 

 Bijzondere nieuwe bestemmingen 

 Compactere trips, gebied maximaal uitnutten, reistijd verkorten 

 Ook om meer tijd voor elkaar en gezelligheid te hebben 

 Verlagen doorstroom (deelnemers verdwijnen weer) 
 
Trefwoorden Emiel (foto besneeuwde bergtoppen): 

 Sneeuw en ijs, avontuur, niet alleen schaatsen 

 Gelijkgestemden, HLLK kan ook 

 Organische groei, het potentieel is niet heel groot 
 
Trefwoorden Joris (niet aanwezig): 

 Minders regels, documenten, enz. 

 Vrijwilligheid, ongedwongenheid 

 HLSK in NL zonder volledige uitrusting laten schaatsen 

 Meer workshops, kennismeetings, social events 
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Trefwoorden Carolien (niet aanwezig): 

 HLSK-bussen in Stockholm en Oslo 

 HLSK iets groter 

 Werken aan innovatie van materiaal (lichter, beter, enz.) 

 Niet te moeilijk doen over ‘jong’, hoeft niet 

 Meer internationale groepen 

 Minder regels 

 Meer deelnemers die iets bijdragen 
 
Trefwoorden Johan (niet aanwezig): 

 Groei, diversiteit in groepen, natuurbeleving maar ook sportbeleving 

 Ook groepen met meer rustdagen, een vaste uitvalsbasis e.d. moet kunnen 

 Aandacht voor ouderen 

 Ieder weekend in de winter een bus met 50 HLSK-ers naar Zweden 
 
Trefwoorden Albert en Janny (niet aanwezig): 

 Actief werken aan verjonging 

 Imago: de briefkaart afschaffen, hopeloos ouderwets 

 HLSK is geen reisburo, deelnemers moeten actief meedraaien, anders exit 

 Niet iedereen hoeft gids of ijsvos te zijn, ook ruimte voor de gewone deelnemer 
 


