
Nordic Skating met de HLSK
Informatieavond Gidsopleiding



Hendrick Avercamp, Winterlandschap met ijsvermaak, 1608 
Rijksmuseum, Amsterdam

De Nederlandse ijscultuur

Drukte als veiligheid

Zo was het in de 17e eeuw …



…en zo is het nog steeds in de 21e eeuw.
Amsterdam, Keizersgracht, februari 2012



en zo is het nog steeds in de 21e eeuw …
maar de mooie winters blijven steeds

vaker weg …

Amsterdam, Keizersgracht, februari 2012
Klimaatverandering



en zo is het nog steeds in de 21e eeuw …
maar de mooie winters blijven steeds

vaker weg …

Amsterdam, Keizersgracht, februari 2012als je toch iedere winter op natuurijs 
wil schaatsen, waar moet je dan naar 

toe?

Als je ieder 
jaar op 

natuurijs wil 
schaatsen, 

waar moet je 
dan naar 

toe?

Zweden



Een weekendavontuur

Ochtend Middag Avond

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag



Vroeg op voor een mooie schaatsdag



Volledig zelfvoorzienend



En ook ‘s avonds samenwerken



Hoe mooi kan het zijn?

https://www.youtube.com/watch?v=hhyYjEixt14
https://www.youtube.com/watch?v=hhyYjEixt14


en zo is het nog steeds in de 21e eeuw …
maar de mooie winters blijven steeds

vaker weg …

Amsterdam, Keizersgracht, februari 2012En als je bij dat ijs bent, hoe pak je het aan?
Gewoon een eind weg schaatsen? 
Er zijn geen sporen te zien… 
en ook geen mensen op het ijs.

Wat nu? Op hoop van zegen?
Wij zakken er nooit door… toch?



Leer het van de Zweden, die doen het al meer 
dan 100 jaar heel anders dan wij



Nederlands schaatsen ≠ Zweeds schaatsen

vrijheid, blijheid twee gidsen
geen of nauwelijks veiligheidsuitrusting rugzak, droge kleding, werplijn, priemen
vaak op noren schaatsstokken en afneembare schaatsen
soms alleen, soms met een groep nooit alleen

“Wij zakken er niet door…    
toch?” 

“Wij zorgen dat we iemand

redden die er door gaat” 



Je moet er wel iets voor doen

https://www.youtube.com/watch?v=oTrcCDy4hho
https://www.youtube.com/watch?v=oTrcCDy4hho


Nordic Skating

Outdoor teamsport om schaatsend 
op ongeprepareerd natuurijs zo vaak 
en zo veilig mogelijk te kunnen 
genieten van de ongerepte natuur.

Mogelijk gemaakt door het Zweedse 
veiligheidssysteem:

1. Kennis

2. Uitrusting

3. Gelijkgestemden



Kennis

• Gidsen: altijd als koppel, met vijfjarige 
opleiding van de HLSK. IJskennis, meteo, 
navigatie, noodsituaties, groepsdynamiek, 
tochtvoorbereiding, risicoanalyse, en meer.

• Deelnemers: 

Fase I kennismaken, mentor krijgen en 
omschakelen van NL- naar Zweeds 
schaatsen

Fase II leren op trip: uitrusting gebruiken, 
veiligheidsoefeningen, www.skridsko.net

Fase III verdieping en blijven doorontwikkelen

http://www.skridsko.net/


Uitrusting
Na deze presentatie
kun je met je mentor 
de uitrusting
doornemen bij onze
modelpop.

Voor je eerste
schaatstrip kun je een
uitrusting lenen van 
de HLSK.



Gelijkgestemden

• Minimaal 3
om elkaar te kunnen helpen in een 
noodsituatie

• Maximaal 8
om goed te communiceren en in een rij 
met onderlinge afstand te blijven

• Minimaal 2 gidsen
waarvan er één een gids in opleiding mag zijn

• Geen waaghalzen
die denken het beter te weten



Plurrning

• Plurrning is Zweeds voor “erdoor gezakt zijn”

• HLSK-groepen oefenen de procedure

• Na omkleden wordt de tocht vervolgd
tenzij iets uitzonderlijks is gebeurd



Omschakeling

• Nederlands schaatsen ≠ Zweeds schaatsen

• Omschakeling nodig

• 1 op de 3 nieuwe deelnemers die zich bij de 
HLSK melden, haakt na één seizoen af: maakt 
de omschakeling niet, verwacht Nederlands 
schaatsen in Zweden (≠ Nordic Skating)

Nederlands schaatsen in Zweden kan ook, op geveegde banen 
(bijvoorbeeld op Runn), maar dat doet de HLSK niet



en zo is het nog steeds in de 21e eeuw …
maar de mooie winters blijven steeds

vaker weg …

Amsterdam, Keizersgracht, februari 2012

Wie de omschakeling maakt, beleeft iedere dag met 
de HLSK een prachtig avontuur



en zo is het nog steeds in de 21e eeuw …
maar de mooie winters blijven steeds

vaker weg …

Amsterdam, Keizersgracht, februari 2012
hier…



en hier…



maar ook hier…



Je ziet van alles!



Iedere schaatsdag met de HLSK is
een nieuwe ontdekkingsreis



Om te onthouden

Er zijn 2 manieren om veilig te schaatsen op natuurijs: 

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

• Zweedse methode: schaatsen met gids en opgeleide 
deelnemers met kennis, uitrusting en gelijkgestemden 
om als groep zelf te zorgen voor de veiligheid



HLSK’ers

Wie zijn dat? Actieve outdoor schaatsers, die van 
avontuur, ontdekking en natuur houden. Ze hebben geen 
bezwaar tegen schaatsen met gidsen en uitrusting.

HLSK is een stichting met vrijwilligers. Niemand wordt 
betaald. Vier dagen schaatsen in Zweden kost gemiddeld 
500 euro p.p. inclusief alles. Groep deelt alle kosten, ook 
de gidsen.

WELKOM!!!



Even pauze



De gidsopleiding



Vijf seizoenen

IJsvoscursus Gidsopleiding

1. Zoet/klein meer De basiszaken

2. Groot/zout (1) Veiligheid (1)

3. Groot/zout (2) Veiligheid (2)

4. Voorjaarsijs Herhaling

5. Examenweekend



Tijdsbesteding

IJsvoscursus Gidsopleiding

1. Avond zelfstudie
Theoriedag in NL

Avond zelfstudie
Theoriedag in NL
Gidspraktijkweekend
Weekendtrip als 2e gids

2. idem
+ extra avond satellietfoto’s

idem

3. idem idem
+ extra privéweekend (?)

4. idem
+ toets via internet

idem

5. idem +
examenweekend



www.hlsk.nl

Documentatie
(openbaar)

www.skridsko.net

Actualiteit
(login nodig)

Het schaatsnet

Verwachtingen (1)



Verwachtingen (2)

1. Andere mensen leren kennen dan je ‘eigen groep’
2. Tijdens de opleiding een weekendtrip als 2e gids optreden
3. Tijdens de opleiding een van de hoofdorganisatoren van het 

gidsweekend zijn
4. Na de opleiding één (of meer) weekendtrip(s) per seizoen

organiseren
5. Een weekend vanaf circa twee weken voor vertrek voorbereiden: 

deelnemers informeren, taken verdelen, ijssituatie monitoren
6. Tijdens een weekendtrip oog hebben voor je deelnemers
7. Voor, tijdens en na een weekendtrip altijd de veiligheid voorop

stellen
8. Constant aan je kennis blijven werken, ook na de opleiding
9. Geen prestige of status najagen
10.Bij voorkeur niet langer dan één seizoen alles missen



Verschil clubtocht/privétocht begrijpen

clubtocht privétocht

Een HLSK clubtocht wordt georganiseerd door 
twee gecertificeerde HLSK gidsen of één 
gecertificeerde HLSK gids en een aspirant-gids 
(in opleiding). Voor een eendaagse tocht die 
geen deel uitmaakt van een meerdaagse trip is 
één gecertificeerde gids voldoende.

Een clubtocht voldoet verder aan alle 
voorwaarden voor tochtcertificatie uit het HLSK 
Veiligheidsreglement, die hier is te vinden:

https://hlsk.nl/wp-
content/uploads/2019/02/181028_tochtcertific
atie_v17.pdf

Onder het tabblad ‘georganiseerde tochten’ 
vind je zowel clubtochten als privétochten. 
Maar als het gaat om een privétocht, staat deze 
tekst onder de uitnodiging:

Denk eraan dat dit een privé-tocht betreft
Deze privé-tocht staat niet onder toezicht van 
een bij Skridskonät aangesloten club. Er is geen 
garantie dat aan de veiligheidsmaatregelen van 
een club wordt voldaan. Het betreft een privé-
initiatief waarbij degene die de tocht heeft 
aangekondigd niet als officiële gids optreedt, 
zelfs al is hij/zij een geregistreerde gids van een 
bij Skridskonät aangesloten club.

35

Verwachtingen (3)

Je houdt de vrijheid om privetochten te doen

https://hlsk.nl/wp-content/uploads/2019/02/181028_tochtcertificatie_v17.pdf


Waarom zou je meedoen?

• Ieder jaar zelfstandig op natuurijs schaatsen

• Mogelijkheden uitbreiden: grote meren, Oostzee

• Gelijkgestemden ontmoeten en plezier hebben

• Natuur van Scandinavië beleven

• Zweedse taal en cultuur leren kennen

• Jezelf leren kennen en ontwikkelen

• Avonturen beleven en vrijheid meemaken



Tot ziens op mooi ijs!


