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Schaatsles

Als deelnemer aan de schaatslessen 
van Schaatsschool De Scheg heten 
wij u van harte welkom. Met dit 
boekje informeren wij u graag over 
het verloop en de opbouw van de 
schaatslessen en bovendien geven 
wij u tips m.b.t. materiaal, veiligheid, 
kleding etc. Bewaar dit boekje goed.

Schaatsen is Nederlands volkssport 
nummer één, zeker wanneer er in 
de winter ijs ligt op sloten, plassen 
en meren. Om aan deze ijspret 
volop plezier te beleven is een 
redelijk tot goede beheersing van 
de schaatstechniek een voorwaarde. 
Schaatsschool De Scheg stelt 
u via doordachte leerplannen 
in de gelegenheid de vereiste 
schaatsvaardigheid eigen te maken. 
Wij hopen dat u veel plezier beleeft 
aan onze schaatslessen!

Schaatsschool De Scheg organiseert:
Seizoencursus Techniek
Dit zijn vooral technische 
schaatslessen die verlopen volgens 
een uitgebalanceerd opleidingsplan. 

Seizoencursus Conditie
Een trainingsprogramma voor 
de liefhebbers met een redelijke 
tot goede beheersing van de 
schaatstechniek voor het schaatsen 
van lange toertochten.

Seizoencursus Basis
Voor iedereen die kennis wil maken 
met de beginselen van het schaatsen.
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Niveau 1
Houding: Holle buik en licht gebogen knieën
Staand:  1. Schaatsijzers loodrecht
Glijdend:  2. Op twee schaatsen op heupbreedte, 
      schaatsijzers loodrecht
Schaatsend:  3. Zelfstandig vooruit komen
Bocht:   4. Stappen om as (rotatie)
  5. Overstap met steun (in de vrije ruimte)

Niveau 3
Houding:  Holle buik en lichtgebogen knieën
Staand:  1. Drie vormen van armzwaai
Glijdend:  2. Op één been, ander hangt (twee tellen)
Schaatsend:  3. Afzet opzij (niet meer lopen)
Bocht:   4. Glijdend: op twee benen door een bocht met   
  LZP op linkerbeen (hele bocht middenterrein of 1/3  
  bocht buitenbaan)
  5. Glijdend: aantal overstappen achter elkaar, zelf 
  standig (in de vrije ruimte)
Schaatsafstand: 6. 50m zonder tussenslagen

Niveau 2
Houding: Holle buik en licht gebogen knieën
Glijdend:  1. Remmen, vallen, opstaan
Schaatsend:  2. Schaatsbeweging d.m.v. pinguïnpasjes
Bocht:   3. Glijdend: op twee benen door een bocht
  4. Glijdend: één overstap, zelfstandig (in de vrije ruimte)
Schaatsafstand: 5. 50m met tussentijdse glijmomenten

Schaatsopleiding van beginner tot volleerd schaatser 
De seizoencursus verloopt volgens een leerplan dat is ingedeeld in 10 niveaus. 
Alle niveaus hebben een eigen kleurindicatie en staan voor een aantal 
vaardigheidseisen. Deze vaardigheidseisen worden steeds verder uitgebreid. 
De cursist gaat naar een volgend niveau als sprake is van voldoende 
beheersing van het niveau waarin geoefend is.

niveau’s



5

Niveau 6
Houding: Dieper door de knieën + meer gebogen romp: 
  staand + glijdend + schaatsend
Glijdend:  1. Armzwaai met 2 armen (om en om) + hoofdhouding.
Schaatsend:  2. Afzet zijwaarts met strek.
  3. Korte hang van been en voet. (2 tellen)
Bocht:   4. Schaatsend: hele bocht buitenbaan overstappen  
  zonder onderbrekingen.
  5.  100m + hele bocht + 100m. met de handen voor  
  elkaar voor de borst.
Niveau 7
Houding:  Diep door de knieën 
  + gebogen romp (naar kunnen)
Schaatsend:  1. Langere slag (drie tellen), kanteling van glijbeen.
  2. Verticale hang bovenbeen
  3. Armzwaai: met één arm op het rechte eind
Bocht:   4. Schaatsend: pootje over, lager over het ijs 
  (hele bocht buitenbaan)
  5. Schaatsend: plaatsing linker en rechter schaats  
  in de richting van de bocht
  6. Schaatsend: romp- en hoofdhouding in glijrichting
Schaatsafstand: 7. Twee ronden

Niveau 5
Houding:  Dieper door de knieën 
  + meer gebogen romp - glijdend
Glijdend:  1. Armzwaai met één arm, ander op rug 
  + hoofdhouding
Schaatsend:  2. Korte slag, knieën + enkels sluiten
  3. Afzet met hele ijzer
Bocht:   4. Schaatsend: 1/2 bocht buitenbaan overstappen  
  zonder onderbrekingen
Schaatsafstand: 5. 100m + halve bocht overstappen 
  (rest bocht schaatsend)

Niveau 4
Houding: Dieper door de knieën + meer gebogen romp - staand
Glijdend:  1. Armzwaai met twee armen (beide armen voor,
  beide armen achter)
Schaatsend:  2. Schaatsijzers loodrecht
  3. Korte slag, knieën sluiten
Bocht:   4. Schaatsend: overstap: drie keer achter elkaar in een  
  bocht
Schaatsafstand: 5. 100m zonder tussenslagen
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Niveau 8
Houding:  Diep door de knieën + gebogen romp 
  (naar kunnen)
Schaatsend:  1. Romphouding boven het linker/ rechter glijbeen
  (horizontale verplaatsing)
  2. Bijhaal: verticale hang bovenbeen 
  + onderbeen + voet
  3. Armzwaai met één arm op rechte eind en bocht
Bocht:   4. Schaatsend: strek met rechts
  5. Schaatsend: onderstrek met links 
  (knie induwen en in één keer van het ijs)
  6. Schaatsend: helling van het hele lichaam in de bocht
Schaatsafstand: 7. Drie ronden

Niveau 9
Houding: Diep door de knieën 
  + gebogen romp (naar kunnen)
Schaatsend:  1. Romphouding “stil” 
  (geen op- en neergaande beweging)
  2. Uitgestelde plaatsing
  3. Actieve voorwaartse inzet 
  + plaatsing iets voorbij de afzetschaats
  4. Armzwaai met twee armen (om en om) op het  
  rechte eind en één arm in de bocht
Bocht:   5. Schaatsend: plaatsing van het linkerbeen onder 
  de navel
  6. Schaatsend: afzet met rechts + onderstrek met  
  links in de glijrichting
Schaatsafstand: 7. Vier ronden

Niveau 10
Houding:  Diepe zit + gebogen romp (naar kunnen)
Schaatsend:  1. Coördineren + stabiliseren
  2. Drukopbouw (schaatsbeweging “langer” maken)
  3. Techniek behouden onder opvoeren snelheid
  4. Techniek behouden onder langduriger uitvoeren
  5. Armen op de rug op het rechte eind
  6. Armzwaai: met twee armen in de bocht
Bocht:   7. Schaatsend: bocht aansnijden
Afstand:  8. Vijf ronden
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Veilig schaatsen

Schaatsen op de kunstijsbaan is 
een veilige sport. Dit wil echter 
niet zeggen dat zich door of tijdens 
het schaatsen geen blessures en 
ongelukken kunnen voordoen. Voor 
uw veiligheid gelden algemene en 
specifieke huisregels. De algemene 
huisregels vindt u op onze website. 
De specifieke huisregels m.b.t. de 
kunstijsbaan leest u hieronder.

Algemeen
• Gasten dienen in het bezit te zijn 

van een geldig entreebewijs. U 
bent verplicht een geldig entree- 
en/of legitimatiebewijs te tonen 
als medewerkers hierom vragen.

• Kinderen jonger dan 12 jaar 
hebben alleen onder begeleiding 
van een ouder of volwassen 
begeleider toegang tot de ijsbaan.

• Gebruik van schaatsbeschermers 
is verplicht bij bezoek aan 
kleedkamers, toiletten en het 
Schaatscafé Nova Zembla.

• Het geven van schaatsinstructies 
tijdens de recreatieve 
openingstijden is exclusief 
voorbehouden aan Schaatsschool 
De Scheg. Het is derden niet 
toegestaan zonder voorafgaande 
toestemming van de directie 
of de schaatsschoolcoördinator 
activiteiten, lessen en trainingen 
te organiseren.

• Het is niet toegestaan om op het 
ijs consumpties te nuttigen.

• Zowel op het ijs als op de 
kussens mogen geen voorwerpen 
achtergelaten worden 
(schaatsbeschermers, bidons 
e.d.).

• Het gebruik van hockeysticks en 
toebehoren is alleen toegestaan 
op daarvoor aangewezen 
plaatsen. 

400-meterbaan
• De schaatsrichting op de 400 

meterbaan is tegen de richting 
van de klok in.

• Snelle schaatsers schaatsen 
aan de binnenkant van de 
baan, minder snelle schaatsers 
schaatsen in het midden van de 
baan. Voor uitrijden wordt de 
buitenbaan gebruikt.

• Het is niet toegestaan op de 
luchtkussens rondom de 400 
meterbaan te zitten.

• Zolang de rode lamp boven de 
400 meterbaan brandt, is gebruik 
van de 400 meterbaan niet 
toegestaan.

• Als de oranje lamp boven de 400 
meterbaan brandt, is er sprake 
van een bijzondere situatie. 
Oplettendheid en voorzichtigheid 
is geboden. Tevens dient de 
schaatssnelheid aangepast te 
worden aan de situatie.
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• Het is niet toegestaan om de 
400 meterbaan  met schoenen te 
betreden.

• Het is niet toegestaan de 400 
meterbaan aan de binnenzijde 
te verlaten, of zich aan de 
binnenzijde op de houden. 

IJsplein/Middenterein
• Om het middenterrein te bereiken 

of te verlaten wordt gebruik 
gemaakt van de tunnel. De 400 
meterbaan oversteken is niet 
toegestaan.

De schaatsen vormen het fundament 
voor iedere schaatser. Keuze voor het 
juiste materiaal is zeer persoonlijk. 
Hieronder vindt u een korte 
beschrijving van de verschillende 
schaatssoorten en enkele tips.

Easygliders
Deze schaatsen hebben lage ijzers 
waardoor de schoen dicht bij het 
ijs is. Dit geeft veel beginnende 
schaatsers een gevoel van veiligheid. 
Het dragen van een paar stevige, 
liefst iets hogere schoenen is bij dit 

• Tijdens de ijsverzorging op het 
middenterrein dient iedereen het 
ijs te verlaten.

• Het gebruik van (spel)materiaal 
op het middenterrein is alleen 
toegestaan in overleg met de 
aanwezige medewerkers.

• Het gebruik van schaatsrekjes, 
sleetjes en dergelijke is 
uitsluitend toegestaan op het 
middenterrein.

type schaats aan te bevelen omdat 
dit de stabiliteit ten goede komt.

Lage noren
Er is verschil tussen lage en hoge 
noren. Het verschil zit in de hoogte 
van de ijzers. Lage noren geven 
meer stabiliteit dan hoge. Omdat 
men dichter bij het ijs staat zijn deze 
schaatsen minder belastend voor de 
enkels. Ze zijn daarom voor de begin 
niveaus zeer geschikt. Ook voor het
schaatsen van toertochten zijn lage 
noren zeer geschikt.

materiaal
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Hoge noren
Als bij het schaatsen met lage 
noren, door het bereiken van hogere 
snelheden, de schoen het ijs gaat 
raken, dan is men toe aan hoge 
noren. Vaak zal dit pas nodig zijn in 
de hogere niveaus.

“Vaste” schaatsen/klapschaatsen
De keuze tussen “vaste” schaatsen en 
klapschaatsen is persoonlijk. Voor de 
schaatscursussen zijn beide geschikt. 
De techniek van het schaatsen laat 
kleine verschillen zien met deze 
schaatssoorten. Voor de gemiddelde 
recreatieve schaatser voegen 
klapschaatsen in snelheid niets toe.
De meningen m.b.t. het comfort 
lopen uiteen. Het schaatsen op 
klapschaatsen geldt voor de één
als een natuurlijke bewegingsverloop 
(enkelstrekking) voor een ander 
geldt het lawaai van een klapschaats 
als oncomfortabel. Zoals gezegd 
de keuze is zeer persoonlijk. De 
klapschaatsen zijn duurder in 
aanschaf en vergen meer onderhoud.

Schaatsschoen
De schaatsschoen moet goed passen. 
De pasvorm verschilt per schaatsmerk 
en per type schaats.

Schaatsschoenen kunnen het best 
zittend worden gepast met blote 
voeten of dunne sokken waarbij de 
hak goed achter in de schoen gedrukt 
wordt. Hierbij de veter uit de schoen 
halen en de tong terugklappen. De 
voet moet precies de schoen vullen. 
Daarna de schoen dichtstrikken.
Hierdoor komt de voet strak in de 
schoen en ontstaat er iets meer 

ruimte bij de tenen. Ze passen dan 
precies.

Schaatsen moeten nooit “op de 
groei” worden gekocht. Als er teveel 
ruimte in de schoen is, gaat de 
voet daarin schuiven. De schaatser 
staat daardoor minder stabiel en het 
uitvoeren van de schaatsbewegingen 
kost meer moeite. Een paar extra 
sokken in dat geval is geen goede 
oplossing.

Huurschaatsen
Met name beginnende schaatsers, 
kunnen er verstandig aan doen 
eerst schaatsen te huren. Vooraf 
reserveren van huurschaatsen is aan 
te bevelen. In de schaatswinkel op 
de kunstijsbaan kunt u terecht voor 
informatie over en aanschaf van 
schaatsen. Voor onderhoud en slijpen 
kunt u eveneens in de schaatswinkel 
terecht. 

Zie ook www.schaatswinkel.net. 

Verzorging en onderhoud van 
schaatsen
Om het maximale plezier aan 
uw schaatsen te beleven is het 
van belang dat u de volgende 
aandachtpunten in acht neemt:
• Na het schaatsen de schoen en 

de ijzers afdrogen met een doek.
• Voor vervoer: opbergen in een 

eenvoudige katoenen hoes (bijv. 
een handdoek).

• Schaatsbeschermers zijn alleen 
bedoeld voor het beschermen 
van de ijzers tijdens het lopen 
naar het ijs.

• Schaatsen thuis uit de hoes halen 
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en in een droge ruimte neerleggen, 
dan roesten de ijzers niet.

• Natte schoenen op 
kamertemperatuur laten drogen, 
nooit bij de verwarming.

• Schaatsen niet in de 
schaatsbeschermers opbergen! 
Door condensatie kan er vocht 
in de beschermers blijven staan, 
waardoor de ijzers gaan roesten.

• Schaatsschoenen regelmatig 
verzorgen met schoenvet (er 
bestaat speciaal schaatsvet) om 
ze soepel te houden.

• Gebruik geen vaseline om de 
ijzers in te vetten. Bij slijpen en 
afbramen van de ijzers nemen 
de slijpsteen en vooral de 
braamsteen (over de zijkant van 
het ijzer) dit vet op en worden 
onbruikbaar.

• Schaf een braamsteentje aan. 
Gebruik dit regelmatig om de 
ontstane bramen te verwijderen.
Voor een relatief klein geldbedrag 
kan op die manier een belangrijk 
stukje onderhoud zelf gedaan 
worden.

• Laat één keer per jaar de 
ronding controleren en eventueel 
vernieuwen.

• Laat de schaatsen op tijd slijpen. 
Een botte schaats gaat ten 
koste van het schaatsplezier en 
verhoogt de onzekerheid. De 
schaatsbeweging kan alleen 
op scherpe schaatsen goed 
uitgevoerd worden, dit geldt zeker 
voor beginnende schaatsers.

• Veters strikken: te lange veters bij 
de neus van de schoen inkorten, 
zodat bij de enkel een normale 
strik gelegd kan worden. Op deze 

manier blijven de uiteinden van de 
veter in tact.

• Te lange veters nooit om de 
schoen of de enkel slaan, dit 
belemmert de bloedsomloop.

• Klapmechanisme regelmatig 
inspuiten met klapperspray. 

Schaatskleding
Soort en hoeveelheid kleding zijn sterk 
afhankelijk van de mate van inspanning 
en de weersomstandigheden. De 
Schaatsschool adviseert te werken met 
een 3-lagen-systeem.

1. Onderlaag
De onderlaag moet ademend en 
warmte-isolerend zijn en moet tevens 
het vocht transporteren naar de 
volgende laag zodat de huid droog 
blijft. Katoen of wol is om die reden 
niet geschikt.

2. Tussenlaag
De tussenlaag moet het vocht 
opnemen en transporteren naar de 
buitenlaag. De tussenlaag is tevens 
de warmte isolatielaag. De dikte 
van de tussenlaag is afhankelijk van 
de weersomstandigheden en de te 
leveren inspanning.

3. Buitenlaag
De buitenlaag moet tenslotte het 
vocht verder transporteren naar 
de buitenlucht, maar moet tevens 
ademen, vocht van buitenaf 
tegenhouden en wind remmen. Een 
strakke schaatsbroek is niet nodig 
maar een spijkerbroek zit tijdens het 
schaatsen niet makkelijk. Kleding moet 
voldoende bewegingsvrijheid bieden
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warming-up

Als deelnemer aan de schaatscursus 
bent u goed voorbereid op de les die 
komen gaat. De warming-up maakt 
deel uit van een goede voorbereiding. 
Hieronder volgen enkele oefeningen. 
In geval van onduidelijkheid wil de 
docent u graag duidelijkheid geven.

Tijdens looppas rond de baan
• Dribbelpas met armvariaties
• Knie heffen, verschillende 

variaties bijv. in hoogte/ naar 
buiten gericht

• Hielaanslag
• Treden op - treden af
• Huppelpas met armzwaai
• Huppelpas met kruislingse 

kniehef
• Looppas voorlangs kruisen (heup 

wiegt, schouders stil)
• Zijwaartse huppelpas: zet weg 

met links, sluit aan met rechts 
enz., tevens andersom

• Zijwaarts lopen: rechterbeen 
voorwaarts en achterwaarts langs 
kruisen 

In stand/op de plaats
• Benen om de beurt in kniehef: 

hoog voor > hoog zij > 
achterwaarts ronddraaien

• Knie naar tegengestelde schouder 
heffen

• Huppelpas met variaties
• Kleine (spreid)sprongetjes op de 

plaats
• Idem, rechtervoet 20cm 

zijwaarts en weer aansluiten, in 
doorgaande beweging (ook met 
linkervoet)

• Idem, afwisselend links en rechts, 
om en om.

• Stand op één been, met voet 
van vrije been kringetjes draaien 
links- en rechtsom

• Inhurken, streksprong
• Tweebenige opsprong met 

optrekken van de knieën richting 
borst

• Benen voor en achter zwaaien
• Voeten naast elkaar op 

heupbreedte, heupen draaien 
links- en rechtsom

• Schouders losmaken
• Armzwaai met twee armen: beide 

voor/ beide achter of om en om



12

Schaatsbeweging
• Stand op één been, zakken door 

knie (romp hoog op > dieper)
• Stand op één been, zakken door 

knie, zet andere been weg en 
weer bij

• Stand, voeten op heupbreedte, 
afwisselend gewicht op links en 
rechts brengen (romp verticaal!)

• Idem, vanuit verticale naar 
horizontale romphouding (holle 
buik, handen voor neus)

• Diepe schaatsstap: links 
voorwaarts, rechts sluit aan, 
rechts voorwaarts, links sluit aan

• Schaatsoverstap zijwaarts: stand 
op links, val naar links, rechts 
eroverheen en gewicht nemen op 
rechts

• Links achterlangs ernaast 
plaatsen, in doorgaande 
beweging (vlak voor de standknie 
langs)

• Idem, met armzwaai 

ArcticMoveCamp
De outdoorgymzone ArcticMoveCamp 
is een extra service aan de 
schaatsers. ArcticMoveCamp kan 
een rol spelen bij uw warming-up en 
uw schaatstraining ondersteunen. 
ArcticMoveCamp bestaat uit 27 
outdoorgymtoestellen die voorzien 
zijn van gebruikerhandleidingen. 
Doelmatig gebruik van alle toestellen 
bevorderd uw totale fysieke 
conditie. U vindt ArcticMoveCamp na 
binnenkomst voorbij de kleedkamers. 
Naast bovengenoemde suggesties 
voor warming-up en training kunnen 
schaatsers gebruikmaken van 
ArcticMoveCamp.

• 27 outdoorgymtoestellen voor 
warming-up en training van de 
motorieke vaardigheden

• Stimuleert de doorbloeding 
van verschillende spiergroepen 
die bij het uitvoeren van de 
schaatsbeweging worden 
gebruikt

• ArcticMoveCamp is bij de 
entreeprijs inbegrepen

• Gebruik alleen door schaatsers 
langer dan 1.40m en ouder dan 
14 jaar

• Gebruikers wijzen wij op de 
specifieke huis- en gedragsregels



13

contact

Receptie
De medewerkers van de receptie van 
de kunstijsbaan kunnen algemene 
vragen beantwoorden.

Website
Op onze website www.descheg.
nl vindt u informatie over de 
schaatscursussen. Bovendien
biedt de website informatie 
over bijvoorbeeld de recreatieve 
openingstijden, de activiteiten en
evenementen van de kunstijsbaan.

Schaatsschooladministratie
Indien u vragen heeft van 
administratieve aard kunt 
u contact opnemen met de 
schaatsschooladministratie. De 
administratie is tijdens kantoortijden 
bereikbaar op:
Telefoonnummer :
0570-659767
E-mail:
schaatssschool@sportbedrijfdeventer.nl




