
Zweeds schaatsen 
met de HLSK



Amsterdam, Keizersgracht, februari 2012Ieder jaar op natuurijs?



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?

Dan moet je 
niet in 

Nederland 
blijven!

Zweden



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 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” 



Van Naar

Onbekend ijs

Geveegde baan

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

Op eigen houtje



Van Naar

Volledige
uitrusting

Noren

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

Losjes



Van Naar

Voorbereiding

Luieren

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


Je moet er wel iets voor doen

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


Zweeds schaatsen

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. Gezelschap



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.



Modelpop met onze uitrusting is te bezichtigen bij:

Dineke Houtman

Emmaweg 63

1241 LJ Kortenhoef
(Het pad op en achterom)



Gezelschap

• 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

• Nooit alleen!



Plurrning

• Plurrning is Zweeds voor “erdoor gezakt zijn”

• HLSK-groepen oefenen de procedure

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



Ook ‘s avonds samenwerken



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 (≠Zweeds schaatsen)

• 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…





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 gezelschap om 
als groep zelf te zorgen voor de veiligheid



Bespreken met je mentor

Nieuwe
deelnemer

Kennis

Uitleg

hlsk.nl

Uitleg
skridsko.net

Goed inlezen

Uitrusting

Zelf kopen
versus lenen

Uitrusting in 
orde maken

Uitrusting laten
checken door 

gids

Gezelschap

Inschatten
niveau

Inschrijven op 
een trip

Voorbereiden op 
je 1e avontuur



www.hlsk.nl

Documentatie
(openbaar)

www.skridsko.net

Actualiteit
(login nodig)

Het schaatsnet



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!!!



Waarschuwing:
Zweeds schaatsen met de HLSK is ernstig verslavend
Uw gezondheid kan daardoor dramatisch verbeteren

Houd het hele 
seizoen SN in de 

gaten!


