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HLSK Seizoensopening 2022 – 2023
Vechtsebanen Utrecht
27 November 2022



HLSK Seizoensopeningen

2010 Oostvaardersplassen 2011 – 2017 Flevonice



HLSK Seizoensopeningen

2018 – 2019 Dronten 2021 – Vechtsebanen



Johan Pegge zwaait af als gids
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Johan bedankt!



Agenda

• 09:00 uur aanvang presentaties
• 10:10 uur koffie break
• 10:25 uur actie!
• 11:30 lunch in de zaal, en tweedehands beurs
• 12:45 uur schaatsen
• 14:15 uur Nederlandse kampioenschappen lijnwerpen
• 15:00 uur einde
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Gidscommissie Wim –Tom – Rob – 27 nov 2022

HLSK Seizoensopening 2022/2023
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• Veel nieuwe deelnemers
• Aspirantgidsen gaan tweede jaar van de 

opleiding in
• Dit seizoen een praktijkweekend voor alle 

aspiranten en gidsen 
• IJscongres
• Pas goed op jezelf en de groep



Even voorstellen
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Wim Willemse
Linköping, Zweden

722 dagtochten

Tom Nieuwenhuijsen
Zuid-Scharwoude
226 dagtochten

Rob Mulders
Ankeveen

693 dagtochten



Extra opleiders

• Carolien van Rees 
(Weesp)

• Marcel van Bemmel 
(Kamerik)

• Joris Westendorp 
(Arnhem)
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Tijdens clubtochten:
• Anja Boer
• Marc Teutelink
• Gert-Jan Vroege
• Ewout Kramer
• Marijn Giesberts
• …….
• (alle overige huidige

gidsen)



Wat doet de gidscommissie?

• Het vaststellen van de stof van de gidsopleiding, de 
deelnemersopleiding en de ijsvosopleiding

• Het organiseren en geven van de gidsopleiding en de 
ijsvosopleiding

• Het vaststellen van de gidscertificatie-, deelnemercertificatie-
en clubtochtcertificatie-eisen

Zie het Veiligheidsreglement op www.hlsk.nl



Nieuwe lichting aspiranten gaat tweede seizoen in

• Van de 20 aspiranten gestart in 2021 gaan er 16 door

• De meesten hebben vorig seizoen lekker wat km’s gemaakt
• Ervaring is flink toegenomen
• Tochten met 1 gids en 1 aspirantgids komen binnen bereik
• Gemiddeld vijfjarige opleiding, met uitloop mogelijk
• HLSK kan groei moeilijk bijbenen met aantal gidsen
• Het aantal vrije plekken in HLSK clubtochten is beperkt 



Opleidingsmateriaal

• Deelnemersopleiding is de basis 
voor alle deelnemers

• IJsvosopleiding voor iedereen die 
wil verdiepen (en/of zelfstandig op 
onbekend natuurijs wil schaatsen)

• Gidsopleiding voor geselecteerden 
die willen meehelpen

Transitie van 
materiaal naar 
interactief à
voorbeeld 
Skating Patterns

Al het opleidingsmateriaal is openbaar toegankelijk op www.hlsk.nl

https://hlsk.nl/ijsvossen/


Hoe zit het ook weer ?

• Niet de HLSK organiseert een trip, het is de groep die dat 
gezamenlijk doet

• Niemand krijgt betaald, iedereen deelt mee in de kosten
• Naast clubtochten doen gidsen en ijsvossen/ervaren deelnemers 

ook (privé)tochten, de GC moedigt dat aan
• Gidskoppel is bevoegd om deelnemers te weigeren
• Mond open doen en vragen stellen als deelnemer wordt 

gewaardeerd en aangemoedigd



IJscongres
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• Veel belangstelling voor HLSK 
opleidingsmateriaal

• Voorzichting begin internationale 
samenwerking op het gebied van 
opleiding



Pas goed op jezelf en groep
• Ieder jaar zakt veel kennis in de zomermaanden weg
• Maar in november wil iedereen naar nieuw zwart ijs
• De perfecte combi voor overmoed en tunnelvisie

• Verklein het kleine gevaar, plurrning en valpartijen
• Voorkom het grote gevaar, de hele groep op dun ijs,

massa-plurrning, ijsdrift
• Bij clubtochten zijn we niet in het donker op onbekend ijs

• Besef het verschil tussen privé- en clubtochten
• Tijdens clubtocht: een veilige keuze is de juiste keuze
• Handel naar vermogen, geen competitie,  geen kopieergedrag 
• Nordic skating met de HLSK is een teamsport



Vragen?
nu, straks of op 

tom.nieuwenhuijsen
@xs4all.nl
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Optimale 
voorbereiding voor 
het schaatsseizoen

Siska Folkertsma
Dirk Hoonakker
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Wat wordt het weer de komende winter?

Max Kohnstamm
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Vooruitzichten Scandinavië
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• De voorbije weken was er al veel hoge luchtdruk in het 
noorden. Dat heeft daar een goede basis gelegd.

• Eind november en begin december wordt een sterk 
hogedrukgebied (1040 hPa) verwacht boven heel 
Scandinavië. Dat zorgt voor droog vriesweer, eerst in 
de noordelijke helft en vanaf begin december 
waarschijnlijk ook in de zuidelijkere delen van 
Scandinavië
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Vooruitzichten Scandinavië
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• Het Europese weermodel verwacht voor december 
2022 normale temperaturen in Scandinavië (en 
normaal is daar dus koud genoeg)
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Vooruitzichten Scandinavië

Voor de hele winter (dec-
jan-feb) verwacht het 
Europese model voor 
Scandinavië een gemiddelde 
temperatuur die veel hoger 
ligt dan normaal. 
Schaatsmogelijkheden zullen 
waarschijnlijk dus vrij ver 
naar het noorden gezocht 
moeten worden.



Vooruitzichten Nederland

• Het hogedrukbastion dat zich nu ontwikkelt boven 
Scandinavië vergroot de kans op een eerste 
winteruitbraak in december in Nederland. De situatie 
is dus zeker niet hopeloos.

• Het Europese weermodel verwacht dat in Nederland 
de gehele winter (dec-jan-feb) 0,5 tot 1°C zachter 
wordt dan normaal. 

• Dat belet niet dat er koudere periodes mogelijk zijn 



Vooruitzichten Nederland

• Dat belet niet dat er koudere periodes mogelijk zijn 
met natuurijs. Zie bvb februari 2021 in een winter die 
in zijn geheel ook zacht verliep.



Vooruitzichten Nederland

Het Europees weermodel verwacht 
voor Nederland deze winter wel een 
hogere luchtdruk dan normaal. Dat 
verhoogt vooral in december en 
januari de kansen op een periode 
met rustig en droog vriesweer 
(inversie-koude), hopelijk voldoende 
om natuurijs op te leveren. Vanaf 
februari wordt dit moeilijker, omdat 
de zon dan in kracht toeneemt.



Samenvatting

• Vooruitzichten voor Zweden zijn goed, al zal de regio met het 
beste schaatsijs waarschijnlijk vrij hoog in het noorden liggen 
(ten noorden van de lijn Göteborg-Linköping-Stockholm)

• Zoals de modellen er nu bijliggen, is een lange strenge winter 
voor Nederland weinig waarschijnlijk, maar zijn – dankzij de 
hogedrukinvloed - kortere koude vorstperiodes zeker niet 
uitgesloten, mogelijk al in december

• We leven  dus op hoop!



Samenvatting

We leven  dus op hoop!



Agenda

• 09:00 uur aanvang presentaties
• 10:10 uur koffie break
• 10:25 uur actie!
• 11:30 lunch in de zaal, en tweedehands beurs
• 12:45 uur schaatsen
• 14:15 uur Nederlandse kampioenschappen lijnwerpen
• 15:00 uur einde
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Het is speed dating time!

• We doen dit in een iets andere vorm dan je zou 
verwachten. In plaats van tegenover elkaar te zitten, 
gebruiken we de hele zaal.

• Op het scherm verschijnt een hoofdvraag.  Jouw antwoord 
bepaald naar welk gedeelte van de zaal je gaat.

• Daar aangekomen, voer je 3 gesprekken van telkens 3 
minuten; dus 3 x 3. 
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Spelregels

• knoop een gesprek aan met iemand die je niet (of niet zo 
goed) kent

• Als de bel gaat, stop je op met praten

• Maak notities, want die kunnen je in het plenaire gedeelte 
van pas komen

• Je mag de vragen van het scherm gebruiken, het hoeft niet. 
Je mag je eigen vragen stellen

• We spelen 5 rondes ->  in totaal spreek je 15 mensen
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Ronde 1 

Suggesties voor vragen:

• Waar is jouw liefde voor schaatsen ontstaan?
• Je hebt je rugzak gepakt, maar een ding past niet. Wat laat je thuis?

ØToilettas
ØMuts
ØOplader

• Hoe houd jij het leven spannend?
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Ronde 1 

Plenaire opdracht: Ga naar de windstreek waar je nu woont

Links van het scherm NW Rechts van het scherm NO
Links achterin ZW Rechts achterin ZO
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Ronde 1 
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Suggesties voor vragen:

• Waar is jouw liefde voor schaatsen ontstaan?
• Je hebt je rugzak gepakt, maar een ding past niet. Wat laat je thuis?

ØToilettas
ØMuts
ØOplader

• Hoe houd jij het leven spannend?



Ronde 2

Suggesties voor vragen:
• Ben jij een gezelschapsmens?
• Vind jij het best om tijdens een schaatstrip iedere dag om 5:00 

uur op te staan? Of is dat wat te vroeg?
• Kook je vaak uit pakjes en zakjes?
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Ronde 2

Ben jij een waaghals? Of Ben jij wel eens door het ijs 
gezakt ( een voet telt ook)

Zo ja, ga naar de linkerkant van de zaal
Zo nee, ga naar de rechterkant van de zaal
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Ronde 2
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Suggesties voor vragen:

• Ben jij een gezelschapsmens?
• Vind jij het best om tijdens een schaatstrip iedere dag om 

5:00 uur op te staan? Of is dat wat te vroeg?
• Kook je vaak uit pakjes en zakjes?



Ronde 3

Suggesties voor vragen:
• Welk boek heeft op jou indruk gemaakt?
• Heb je veel vrije tijd of juist niet? 
• Maakt het veel uit wat anderen van je zeggen?
• Wat is je favoriete dagdeel?
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Ronde 3

Vind jij dat de jaarlijkse pleurringsoefening verplicht 
zou moeten zijn? 

Zo ja, ga naar de linkerkant van de zaal
Zo nee, ga naar de rechterkant van de zaal
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Ronde 3
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Suggesties voor vragen:
• Welk boek heeft op jou indruk gemaakt?
• Heb je veel vrije tijd of juist niet? 
• Maakt het veel uit wat anderen van je zeggen?
• Wat is je favoriete dagdeel?



Ronde 4

Suggesties voor vragen:
• Sporten en km’s maken is voor mij belangrijker dan buiten in 

de natuur zijn
• Vind jij het fijn om de hele dag op het ijs te staan? Of stop je 

liever om 16:00 uur
• Hoe geduldig ben je?
• Vraag je gemakkelijk om hulp?
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Ronde 4

Ben jij flexibel, kan jij op korte termijn vrij nemen, 
of juist niet? 

Zo ja, ga naar de linkerkant van de zaal
Zo nee, ga naar de rechterkant van de zaal
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Ronde 4
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Suggesties voor vragen:
• Sporten en km’s maken is voor mij belangrijker dan buiten in 

de natuur zijn
• Vind jij het fijn om de hele dag op het ijs te staan? Of stop je 

liever om 16:00 uur
• Hoe geduldig ben je?
• Vraag je gemakkelijk om hulp?



Ronde 5

Suggesties voor vragen:
• Tijdens een schaatstrip, vind jij het niet erg om veel kilometers te rijden 

bus/auto?
• Houd jij ervan de weer/satellietkaarten te bestuderen?
• Hoe bestempel jij jezelf:

Ø Beginner 40 km
Ø Gevorderd 50 – 80 km
Ø Semi prof 80 km of meer per dag

• Als je een eigen bedrijf zou mogen starten, waarin zou dat zijn?
• Kun je makkelijk je fouten toegeven?
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Ronde 5

Hoe reis jij het liefst? Ga naar 4 hoeken van de zaal

• Noord ->Vliegtuig   Zuid -> Auto
• Oost -> Busje West -> Trein

43



Ronde 5
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Suggesties voor vragen:
• Tijdens een schaatstrip, vind jij het niet erg om veel kilometers te rijden 

bus/auto?
• Houd jij ervan de weer/satellietkaarten te bestuderen?
• Hoe bestempel jij jezelf:

Ø Beginner 40 km
Ø Gevorderd 50 – 80 km
Ø Semi prof 80 km of meer per dag

• Als je een eigen bedrijf zou mogen starten, waarin zou dat zijn?
• Kun je makkelijk je fouten toegeven?



Agenda

• 09:00 uur aanvang presentaties
• 10:10 uur koffie break
• 10:25 uur actie!
• 11:30 lunch in de zaal, en tweedehands beurs
• 12:45 uur schaatsen
• 14:15 uur Nederlandse kampioenschappen lijnwerpen
• 15:00 uur einde
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