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Inleiding 

 

De schaatstechniek is een veel besproken onderwerp waar de meningen over verdeeld zijn. Om 

binnen U.S.S.V. Softijs hier een beetje een lijn in te trekken is deze richtlijn opgesteld. Zodat de 

trainers een handvat hebben om hun training op te bouwen. Deze richtlijn is niet bedoeld als 

handleiding maar puur en alleen om handvatten te bieden. Iedere trainer heeft zijn eigen wijze van 

training geven en de uitleg hiervan en het is absoluut niet de bedoeling dit hiermee te remmen. Voor 

iedereen werkt een andere manier van uitleg geven of uitleg krijgen anders. Het advies is dan ook om 

zo veel mogelijk bij andere trainers af te kijken, veel te oefenen en vooral ook te genieten. En je zo te 

ontwikkelen als trainer, en hopelijk is deze handleiding een hulpmiddel daarbij. 
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Gebruik lichaam 

Houding 

Het eerste dat belangrijk is bij de schaatshouding is recht op de schaatsen staan. Zorgen dat de 

enkels niet naar binnen of naar buiten hangen en dat de persoon stabiel op de schaats staat. 

 

Daarnaast is het bij de schaatshouding van belang dat je op 3 hoeken let: 

- Enkelhoek 

- Kniehoek 

- Heuphoek 
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Als je de houding aanneemt, maak je altijd eerst je enkel- en kniehoek. De kniehoek moet 90◦ zijn en 

de enkelhoek moet zo klein zijn dat je knieën voorbij je tenen komen.  

Vervolgens is het van belang dat er een bolle onderrug gemaakt wordt. Dit doe je door de 

buikspieren aan te spannen en daarmee het bekken te kantelen. Dit wordt ook wel omschreven als 

de navel intrekken of het maken van een kattenrug.  

 

En als laatst is de positie van het hoofd belangrijk. Deze moet zoveel mogelijk in een lijn zijn met je 

rug. Je kijkt als het ware door je wenkbrouwen heen.  
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Armen 
Je armen zijn tijdens het schaatsen erg belangrijk want deze bepalen je ritme, door middel van je 

armen kan je je ritme veel makkelijker omhoog brengen dan zonder.  

Je zwaait je armen tegengesteld t.o.v. benen. Dus wanneer je met links afzet is je rechterarm voor.  

Wanneer je je armen zwaait, zwaai je deze in een rechte lijn van voor naar achter. Dus met zo min 

mogelijk afwijking naar links of naar rechts.  

 

Bij het zwaaien van de armen zijn de armen gestrekt en is de hand open.  

Bij het rijden met één hand op de rug wordt altijd(!) de linkerarm op de rug gelegd en nooit(!) de 

rechter. Het zwaaien gaat dan met de rechterarm net zo als bij het zwaaien met twee armen.  

Wanneer er met een of twee handen op de rug gereden wordt worden de handen ontspannen op de 

onderrug geplaatst.  

Bij het zwaaien met de armen en bij het rijden met een of twee handen op de rug is het van belang 

dat de schouders ontspannen zijn.  

Tijdens het schaatsen is het ook van belang dat de schouders zo veel mogelijk stil blijven en niet 

bewegen van links naar rechts.  
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Als je namelijk je schouders eruit draait, draai je ook je heup eruit, en hierdoor gaat je afzet naar 

achteren. 
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Afzet 

Het zwaartepunt is bij de afzet van groot belang. Het is de bedoeling dat je zwaartepunt volledig 

boven één van beide benen ligt, het been dat je plaatst, en niet tussen beide benen in.  

 

Bij de afzet is het belangrijk om zo veel mogelijk druk op te bouwen. Dit doe je door middel van goed 

zijwaarts afzetten, insturen, heup inzet en de valbeweging. 

Insturen kun je doen door gebruik te maken van de ronding die in je schaats zit. Bij het insturen is het 

erg belangrijk dat je zwaartepunt goed boven je standbeen is, anders werkt het alleen maar tegen. 

Bij het insturen maak je een S-vorm met je schaats. Halverwege deze S heb je de meeste druk en is 

dus het ideale punt om af te zetten. (Wanneer je je zwaartepunt niet goed boven je standbeen hebt, 

kun je niet naar buiten sturen dus maak je een C-vorm).  
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Om de S goed te kunnen vormen zijn de heupinzet en de valbeweging van groot belang.  

Je begint de S door naar buiten te sturen, hierbij is het van belang om je heupinzet goed te hebben.  

Bij de afzet is het de bedoeling dat je heup eerst gaat en dat je schouders recht blijven. Recht blijven 

wil zeggen op één lijn met je knie en teen.  

 

Op het moment dat je terug gaat sturen heb je de meeste druk (zie afbeelding bij uitleg S). Op dat 

moment ga je afzetten. Om goed van deze optimale druk gebruik te kunnen maken moet je goed 

zijwaarts afzetten. Bij schaatsen is het namelijk zo dat een zijwaartse afzet zorgt voor de grootste 

versnelling. Zorg er dus voor dat je niet naar achteren afzet want dan ben je al deze druk kwijt.  
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Plaatsen 

Bij het plaatsen is het belangrijk dat je recht plaatst, onder je lichaamszwaartepunt, en eerst afzet 

voor je plaatst zodat je niet met twee schaatsen op het ijs staat.  

Het recht plaatsen begint al bij het rustmoment dat je hebt in je slag. Met het rustmoment wordt 

bedoeld wanneer je je schaats bijhaalt en hem voor je plaatst achter/naast je standbeen houdt. 

Hierbij zijn twee dingen belangrijk, de positie van de voet en de positie van het onderbeen.  

De positie van de voet, wanneer je de voet achter schuin houdt plaats je hem ook schuin en wanneer 

je je voet achter recht houdt plaats je recht. Dit is belangrijk want als je schuin plaatst, draait je heup 

en gaat je afzet naar achter.  
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Voor je onderbeen geldt eigenlijk hetzelfde. Wanneer je je onderbeen achter overkruist, draai je je 

heup en gaat je afzet naar achter.  

 

 

Bij het plaatsen van het been is het van belang dat je hiermee wacht. Bij het wachten zet je wel de 

valbeweging al in, waardoor je in gaat sturen. Door dit wachten kun je gebruik maken van het 

insturen en van de S. Als je namelijk wacht zit je op het goede punt in de S om af te zetten. Doe je dit 

te vroeg kun je niet optimaal gebruik maken van je afzet. Het is wel belangrijk dat je zwaartepunt 

hierbij boven het been blijft dat geplaatst wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opgesteld door Daniëlle van Dam, Commissaris Technisch Kader 2013-2014 Blz. 12 
 

Valbeweging 

De welbekende valbeweging is de techniek waarmee je zo efficiënt en effectief mogelijk omgaat met 

je afzet en de kracht die je daarin stopt. Bij de valbeweging maak je gebruik van je gewicht en dus de 

zwaartekracht door deze mee te nemen in de richting van de afzet.  

Hierin komen eigenlijk alle aspecten van de afzet, het plaatsen en houding samen.  

- 1 been recht plaatsen  

- Schouder, knie en heup op 1 lijn 

- Wachten met plaatsen 

- Insturen 

- Zijwaarts afzetten 

- Plaatsen  

- Steun nemen 

Bij dit hele “proces” blijft het bekken op 1 lijn.  
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Bocht 

De houding in de bocht is eigenlijk hetzelfde als op het rechte eind alleen de heupinzet is maar één 

kant op gericht. In de bocht is het belangrijk dat heup er goed “inhangt” (dit is richting links). 

Wanneer je dit doet kun je namelijk optimaal gebruik maken van de middelpuntvliedende kracht 

zonder de bocht uit te vliegen.  

Het “overstappen” zelf heeft als het ware 4 fases, 

Fase 1, de afzet met rechterbeen.                                             .                                                        

De afzet van het rechterbeen is zijwaarts, waarbij je bekken op één hoogte blijft, dus alleen zijwaarts 

verplaatsen en niet omhoog. Wanneer je met rechts afzet staat je linkerbeen niet op het ijs.  

 

 

 

 

Fase 2, het plaatsen van het linkerbeen.                                           .  

Het linkerbeen plaats je dicht bij je rechterbeen zodat je heup in de bocht blijft en je niet je heup er 

weer opnieuw in moet drukken. Je zet dit been pas neer wanneer je je rechterbeen hebt gestrekt. 
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Fase 3 en 4 lopen bijna gelijk. Maar het daadwerkelijke plaatsen van fase 4 gebeurt wel pas na fase 3. 

Fase 3, de afzet met het linkerbeen.                                           . 

De afzet van het linkerbeen is net als bij het rechterbeen zijwaarts en ook hierbij houd je het bekken 

op één lijn. Je strekt je been alleen niet helemaal want dan druk je je heup de verkeerde kant op. 
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Fase 4, het plaatsen van het rechterbeen.                                                                                                          .  

Het rechterbeen verplaatst zich echt over het linkerbeen. De voet en het been verplaatsen zich voor 

de linkervoet langs. Vervolgens wordt dan de rechtervoet een klein beetje teruggetrokken zodat 

beide voeten naast elkaar komen.  

 

 

In de bocht houd je, net als het op het rechte eind, je schouder stil en op één lijn met je knie en je 

teen.  
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Trainingsvormen 

Bij de beginnende groepen zal de focus vooral op techniek liggen maar ook het uithoudingsvermogen 

wordt getraind bij het schaatsen. Dit kun je in verschillende vormen doen met verschillende 

doeleinden.  

Je hebt twee hoofdvormen van energiesystemen, het systeem met en het systeem zonder gebruik 

van zuurstof. Het systeem zonder zuurstof heet het anaerobe systeem en het syteem met zuurstof 

heet het aerobe systeem.  

Het anaerobe systeem is het eerste systeem dat aangesproken wordt wanneer je gaat bewegen. Dit 

systeem zorgt vooral voor explosieve kracht van een korte duur. Dit systeem haalt de energie uit de 

(energierijke) fosfaten die direct in de spier zitten opgeslagen. 

Het anaerobe systeem wordt ook nog opgedeeld in twee systemen, het lactische en het alactische 

systeem. Bij het alactische systeem wordt er nog geen lactaat (melkzuur) aangemaakt en bij het 

lactische syteem dus wel. 

Het anaerobe alactische systeem is voor korte explosieve kracht die maximaal 6 seconden duurt.  

Trainingsvormen die hierbij passen zijn: 

- Reactietraining 

- Acceleratietraining 

- Maximale snelheidstraining 

- Snelheid-uithoudingsvermogen training 

Reactietraining 

- Duur: enkele seconden  

- Intensiteit: 100% 

- Series: 4-6 van 5 herhalingen.  

- Rust tussen de herhalingen: 1-5 minuten 

Bij deze vorm van trainen kun je denken aan bijvoorbeeld startjes of glijstartjes. (Bij starten geldt 

alleen wel maximaal 3 herhalingen en geen 5). 

Acceleratietraining 

- Duur: Maximale versnelling: 1-6 seconden 

           Steigerung: 1-20 seconden 

- Intensiteit: Maximale versnelling: zo snel mogelijk naar 100% 

                     Steigerung: opbouwend naar 100% over een bepaalde afstand.  

- Series: Maximale versnelling: 4-6 herhalingen 

             Steigerung: maximaal 20 herhalingen 

- Rust: Tussen herhalingen: 2-6 minuten 

          Tussen series: 6 minuten 
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Maximale snelheidstraining 

- Duur: 6 seconde uit vliegende start 

- Intensiteit: 100% 

- Series: 6 herhalingen 

- Rust: 6 minuten 

Snelheid-uithoudingsvermogen training 

- Duur: 6-10 seconde per herhaling 

- Intensiteit: 100% 

- Series: 2-4 series van 4-8 herhalingen 

- Rust: Tussen herhalingen: 1,5 minuut 

          Tussen series: 6 minuten 

Het anaerobe lactische systeem is voor maximale inspanning tot een duur van 1 minuut.  

Trainingsvormen die hier bij passen zijn: 

- Bloktraining 

- Herhalingstraining 

- Interval tempotraining 

- Tempotraining 

Herhalingstraining 

- Duur: 15-25 seconde 

- Intensiteit: 80%-95% 

- Series: 2-6 herhalingen 

- Rust: voor volledig herstel is 15-30 minuten rust nodig.  

Bloktraining 

- Duur: 15-45 seconde 

- Intensiteit: 80%-95% 

- Series: 2-4 series van 4-8 herhalingen 

- Rust: Tussen herhalingen: 2x de inspanningstijd 

          Tussen series: 4-6 minuten 

Interval tempotraining 

- Duur: 45 seconde - 3 minuten 

- Intensiteit: 80% - 95% 

- Series: 2-8 herhalingen 

- Rust: 4-8 minuten 

Tempotraining 

- Duur: 30 seconde (of meer, afhankelijk van de wedstrijdafstand) 

- Intensiteit: Maximale inzet 

- Series: 1-3 herhalingen 

- Rust:  tot volledig herstel minimaal 30 minuten 
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Het aerobe systeem wordt aangesproken wanneer het omslagpunt is bereikt, dit is het punt wanneer 

het lactaat (melkzuur) zich gaat ophopen in de spieren. Deze drempel is ongeveer na 1 minuut 

bereikt. Bij het aerobe systeem wordt zuurstof verbruikt. 

Trainingsvormen die bij dit systeem horen zijn: 

- Duurtraining extensief 

- Duurtraining intensief 

- Extensief interval 

- Fartlektraining  

Duurtraining extensief 

Bij extensieve duurtraining heb je 3 verschillende duurtrainingen die je kunt doen met een 

verschillend doel: bij duur 1 verbruik je vetzuren uit de energievoorziening, bij duur 2 verbruik je 

koolhydraten uit de energievoorziening en bij duur 3 verhoog je de anarobe drempel/omslagpunt.  

Bij schaatsen wordt er meestal alleen in duur 1 getraind. 

Extensieve duurtraining is een aaneengesloten trainingsvorm die tussendoor geen rust kent.  

- Duur: 1: tot 30 minuten 

           2: 30-90 minuten 

           3: >90 minuten 

- Intensiteit: 50% - 65% 

Duurtraining intensief 

- Duur: 20 minuten – 1 uur totaal, verdeeld in blokken van 4 tot 20 minuten 

- Intensiteit: 65% - 80% 

- Series: Korte blokken: 5-8 herhalingen 

             Lange blokken: 2-4 herhalingen 

- Rust: Korte blokken: 5 minuten 

          Lange blokken: 15 minuten 

Extensieve interval 

- Duur: 20 tot 60 seconden 

- Intensiteit: 70% - 80% 

- Series: 10-40 series van maximaal 8 herhalingen 

- Rust: Tussen herhalingen: 45-90 seconde 

          Tussen series: 4-6 minuten 

Fartlektraining 

Fartlektraining is een combinatie van extensieve interval en extensieve duurtraining. Het is een 

training waarbij binnen een lange arbeid, dus volgende de gegevens voor duurtraining extensief, 

korte versnellingen zitten, dus periodes van intensieve arbeid.  


