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Wat is Shorttrack ? 
 
Shorttrack is een vorm van hardrijden op de schaats op een 111,12 meter lange ovaal welke 
uitgezet wordt op een (ijshockey)baan. Shorttrack staat bekend om spectaculaire 
inhaalacties, waarbij onder meer binnendoor en buitenom ingehaald kan worden, vaak door 
de hoge snelheid met de hand aan het ijs in de bochten. 
 
De bochten worden gemarkeerd door zeven rubber 
blokken. In tegenstelling tot het langebaanschaatsen is 
de tijd van een rijder niet van groot belang. Vier tot zes 
rijders starten tegelijk en de rijder die als eerste finisht 
wordt als winnaar aangewezen. Naast techniek en 
conditie hebben shorttrackers ook behendigheid, tactiek 
en acceleratievermogen nodig.  
 
De afstanden die verreden worden zijn de 222m (2 
ronden), 333m (3 ronden), 500m (4 ½ ronde), 1000m (9 
ronden) en 1500m (13 ½ ronde). De 222m en de 333m  
worden alleen gereden door de pupillen D, E en F.    Shorttrack Zoetermeer 30 jan. 2010
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Doordat schaatsers telkens over hetzelfde stuk ijs schaatsen ontstaan er, met name in de 
bochten, groeven in het ijs. Om toch voor elke rit 'vers' ijs te hebben worden beide bochten 
na elke rit één meter verder gelegd, zodat er weer goed ijs in de bocht komt te liggen. Soms 
wordt er met gieters water op het ijs gegoten om de groeven weer op te vullen. 

 
Een shorttrackbaan met in beide bochten de posities van de diverse bochten en de daarmee corresponderende startlijnen. 

 
In Nederland worden 3 shorttrackcompetities (Regiocompetitie) voor de pupillen en 
beginnende rijders gehouden. Rijders die tijdens de Regiocompetitie of andere toernooien 
sneller gereden hebben dan een limiettijd over een bepaalde afstand mogen deelnemen aan 
de Nationale Competitie. De 2 competities worden gehouden in de regio Noord-Oost (o.a. 
Groningen en Leeuwarden), West (o.a. Alkmaar, Dordrecht, Zoetermeer, Utrecht en Den 
Haag) en Zuid (o.a. Tilburg, Geleen, Eindhoven en Hasselt (belgië)) 

                                                
1
 Marjolein van der geest en Silke van Riel van YVZ  in actie tijdens de 4

e
 wedstrijd om de Sebrasportscup te Zoetermeer op 

zaterdag 30 januari 2010 
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Leeftijdscategorieën 
 
De rijders worden volgens de internationale richtlijn op basis van leeftijd ingedeeld. In 
Nederland wordt in plaats van junior D, E en F de categorie pupil 1, 2 en 3 gehanteerd. Als 
peildatum geldt 1 juli direct voorafgaand aan het desbetreffende seizoen. 
 
• Junior F:        < 9 jaar (ook wel pupil 3)  
• Junior E:     9 - 10 jaar (ook wel pupil 2)  
• Junior D:  11 - 12 jaar (ook wel pupil 1)  
• Junior C:   13 - 14 jaar  
• Junior B:   15 - 16 jaar  
• Junior A:  17 - 18 jaar  
• Neo-senioren: 19 - 20 jaar  
• Senioren:   21 - 39 jaar  
• Veteranen:      > 39 jaar  
 
 
Wedstrijden 
 
Elke shorttrackwedstrijd is opgedeeld in diverse wedstrijdrondes, te beginnen met de heats 
(voorrondes). Hierbij zijn de rijders door loting ingedeeld in een aantal ritten. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers worden tijdens een wedstrijd vier tot zes heats verreden. Bij een 
uitzonderlijk groot deelnemersveld worden voor de heats nog voorrondes (preliminaries) 
gereden. De rijders stappen vanuit de 'heatbox' het ijs op om aan hun race te beginnen.  
 
De heatbox is het vak vanwaar de rijders het ijs op gaan en waar ze het ijs afstappen. Bij 
pupillenwedstrijden staat er vaak iemand in de heatbox, die ervoor zorgt dat je op tijd het ijs 
op gaat. De beschermers worden verzameld in een emmertje en doorgegeven aan de 
heatbox waarin de rijder afstapt. Hier staat ook iemand van de organisatie die na de heat de 
deur open doet en de beschermers aangeeft. De heatbox is er alleen voor de rijders. 
 
Een shorttrackwedstrijd wordt in principe volgens het zogenaamde "knock-outsysteem" 
gereden. Dit geldt in ieder geval voor wereldbekerwedstrijden en (inter)-nationale 
kampioenschappen. Hierbij kwalificeren zich alleen de nummers 1 en 2 van een race (op de 
1500 meter de nummers 1, 2 en 3) voor de volgende ronde. 
 
De meeste wedstrijden (regio-competitie en internationale toernooien) worden volgens het 
‘all-final’ - systeem gereden. Dat betekent dat elke rijder zich kwalificeert voor de volgende 
ronde en daarmee uiteindelijk elke rijder op zijn of haar niveau een finale rijdt.  
 

Heat 
A-finale 

Heat 

Heat 

Halve finale groep 1 
2 ritten 

B-finale 

Heat 
C-finale 

Heat 

Heat 

Halve finale groep 2 
2 ritten 

D-finale 

Wedstrijdschema ‘all-final’ - systeem 
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De eerste twee rijders van een race plaatsen zich, ongeacht hun tijd, voor de bovenste helft 
van het kwalificatieschema van de volgende ronde (groep 1), soms aangevuld met een 
aantal tijdsnelste derden. De overige rijders gaan door naar de onderste helft (groep 2). In de 
halve finales gaan de eerste twee rijders van de ritten in groep één door naar de A - finale, 
de rest van de rijders rijden in de B - finale. In de A - finale kunnen rijders, afhankelijk van het 
aantal deelnemers, plaats 1 tot 4 op een afstand behalen. De B - finale is dan goed voor 
plaats 5 tot 8. Rijders uit groep 2 gaan op dezelfde manier door naar respectievelijk de C en 
D - finale. 
 
 
De relay of aflossing 
 
De relay is een wedstrijdvorm bij het shorttrack waarbij leden van hetzelfde team elkaar af 
moeten wisselen. Er wordt gereden door meerdere teams van drie of vier rijders, die meestal 
lid zijn van dezelfde vereniging of tijdens internationale wedstrijden uit hetzelfde land komen.  
 

De teams zijn van elkaar te onderscheiden door 
verschillende kleuren helmcaps of schaatspakken. 
Tijdens een wedstrijd komen er meestal drie of vier 
teams in de baan. Wedstrijdafstand voor de jeugd is 
meestal 2000 meter. Wedstrijdafstanden zijn op 
internationaal niveau 5000 meter (45 rondes) voor de 
heren en 3000 meter (27 rondes). 
 
 
 

Van elk team rijdt telkens één rijder een aantal ronden in 
de baan, de overige teamleden wachten in het midden. 
Vervolgens komt, volgens een vooraf afgesproken 
volgorde, de volgende rijder aan het einde van de bocht 
de baan in, waarna er afgewisseld wordt met een duw. 
Het is gebruikelijk dat de inkomende rijder aan de 
binnenkant van de baan meerijdt, om zo het aflossen te 
vergemakkelijken.        

 
Het aantal rondes waarna afgewisseld wordt, mag door de rijders zelf bepaald worden, maar 
1.5 en 2 rondes zijn gangbare aantallen. Bij onvoorziene omstandigheden kan de volgorde of 
het aantal gereden rondes voor een aflossing tussentijds gewijzigd worden. Op deze wijze 
kan bijvoorbeeld een vermoeide of gevallen rijder afgelost worden om deze te laten rusten. 
 

De rijders wisselen elkaar af2, tot drie ronden voor het 
einde. Dan klinkt er een schot om aan te geven dat er 
nog één keer gewisseld mag worden. De rijder die dan in 
de baan komt rijdt vervolgens de race uit. Diskwalificatie 
volgt als er niet zichtbaar gewisseld wordt of als er 
gewisseld wordt in de laatste twee ronden.  
Nadat een rijder is gevallen geldt de laatste regel niet en 
mag er de gevallen rijder wél afgelost worden door een 
teamgenoot. 

 

 
 

                                                
2
 Foto’s: Marjolein van der Geest (nr.3) lost Constanze Kluivers (nr2) af tijdens finale van de Sebra Sportscup te Utrecht op 7 

februari 2010.  
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Regelgeving bij wedstrijden 
 
Bij het shorttrack zijn er andere regels dan bij het langebaanschaatsen, omdat er met 
meerdere rijders tegelijk in de baan wordt gereden. Deze internationaal geldende regels zijn 
opgesteld door de Internationale Schaatsunie (ISU). Tijdens het ISU Congres dat van 14 tot 
18 juni in Barcelona gehouden is, zijn een aantal besluiten genomen die van belang zijn voor 
de shorttrack. In het onderstaande tekst zijn de nieuwe regels al zoveel als mogelijk 
meegenomen. 
 
Inhalen is toegestaan, binnendoor én buitenom. De verantwoordelijkheid voor botsingen ligt, 
mits de andere schaatser zich aan de reglementen houdt, bij de rijder die inhaalt totdat deze 
naast de ingehaalde rijder komt (de laatste toevoeging is nieuw). Schaatsers die een ronde 
achter komen te liggen mogen hun race vervolgen aan de buitenkant van de baan, zonder 
de rest van de rijders in de weg te rijden. Wordt hij of zij wederom ingehaald, dan moet de 
race worden verlaten als er geen rijders meer op een overbrugbare afstand rijden. 

Tijdens wedstrijden wordt door een aantal juryleden (1 hoofdscheidsrechter en 4 assistent-
scheidsrechters) op en rond de baan gelet op een correct verloop van een race. Bij een val 
vóór het eerste kopblok tengevolge van hinderen door een andere rijder, moet (nieuwe 
toevoeging i.p.v. mag) de starter terugschieten. 

De onderstaande overtredingen zijn gedefinieerd: 
 
• Impeding: het opzettelijk blokkeren of hinderen van andere rijders met het lichaam, om zo 

te bewerkstelligen dat tegenstanders niet kunnen passeren of gedwongen zijn hun 
snelheid te verlagen; 

• Crosstrack: afwijken van de lijn die men volgt om zo het pad van een andere rijder te 
kruisen om zo te zorgen dat deze zijn snelheid moet verlagen; 

• Off-track: (een gedeelte van) de baan afsnijden met één of beide schaatsen, waardoor de 
gereden afstand korter wordt; 

• Kicking out: het, met name bij de finish, doelbewust optillen van de schaats, op een 
zodanige manier dat een gevaarlijke situatie ontstaat. Bij de finish komt dit veel voor 
doordat rijders hun been uitsteken om als eerste over de finishlijn te glijden;  

• Assistance: het op een zodanige manier geven of ontvangen van hulp tijdens de race, 
zodat rijders daar voordeel van ondervinden (geldt niet bij aflossingsraces); 

 
Bovenstaande overtredingen worden bestraft met 
een penalty (diskwalificatie). Vanaf seizoen 2010-
2011 is er de invoering van de gele en rode kaart 
(= twee keer geel) en betekend verwijdering uit de 
wedstrijd 
Ook het twee maal veroorzaken van een valse start 
leidt tot een penalty. Bij de pupillen wordt je soms 
niet gediskwalificeerd maar moet je als straf enkele 
meters achter de andere rijders in de heat starten.   
Verder is het niet toegestaan om beschermende 
kleding als helm of nekbeschermer los te maken of 
te verwijderen.  
 
Gediskwalificeerde rijders worden automatisch laatste in de rituitslag. Ze mogen bij een 
wedstrijd volgens het "all-final"-systeem (zie wedstrijdverloop) nog wel starten in een 
eventuele volgende ronde, maar worden naar de lagere helft van het kwalificatieschema 
geplaatst. Rijders die nadeel ondervinden van acties van andere rijders kunnen door de 
scheidsrechter alsnog toegevoegd worden aan de volgende ronde. 
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Beschermende kleding 
 
Omdat de risico's bij het shorttrack vele malen groter zijn dan bij 
het langebaanschaatsen, moeten rijders zich extra beschermen. 
Om hun hoofd te beschermen bij een val moeten shorttrackers 
verplicht een schaatshelm dragen. Tijdens wedstrijden krijgen 
alle rijders een helmcap met hun wedstrijdnummer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tekening duidt de plaatsen van het lichaam aan, waar de bescherming moet worden aangebracht. Op de foto rechts is een 
snijvast pak van Sebrasport afgebeeld. 

 
Als bescherming tegen snijwonden, van eigen of andere schaatsen, is tijdens ISU-
evenementen, Olympische Spelen en internationale wedstrijden het dragen van snij 
bestendige kleding verplicht. Deze pakken zijn gemaakt van Kevlar of Dyneema. Het gebruik 
van kevlar is voordeliger, dyneema is duurzamer. De knieën worden nog extra beschermd 
met kniebeschermers en de schenen met scheenbeschermers. Je hebt ook knie- en 
scheenbeschermers als een geheel. Shorttrackers dragen snij vaste handschoenen, 
waaraan ze zelf vaak nog gladde bolletjes op de vingertoppen van de linkerhand, welke 
immers veel over het ijs glijden, toevoegen.  

 
Voor de pupillen is het dragen van een helm (±€ 60,-), snij 
vaste handschoenen (±€ 25,-), knie- (±€ 12-), scheen- (±€ 

10,-) en nekbescherming (±€ 25,-) verplicht. (bijvoorbeeld 
volleybal kniebescherming en voetbal 
scheenbeschermers) 
 
De helm mag geen fietshelm zijn omdat de luchtgaten in 
een fietshelm te groot zijn. Bij een dergelijk groot gat is 
het risico aanwezig dat bij valpartijen het schaatsijzer van 
een tegenstander door de helm tegen het hoofd komt.  
 

 
Daarnaast is het uiteraard verstandig om snij vaste onderkleding (vanaf € 100,-) te dragen. De 
keuze is dan tussen een heel pak (lastig naar de wc gaan) of een los hemd met een losse 
broek. Ook snij vaste enkelbescherming (±€ 15,-) is aan te raden.         
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Shorttrackschaatsen 
 
Noren zijn ervoor gemaakt om alleen grote bogen te rijden. Hierdoor moet je eerst snelheid 
maken voordat je een goed stuurgevoel krijgt. Snelheid maken wanneer je nog moet leren 
schaatsen is erg moeilijk. Daarom hebben beginnende schaatsers vaak moeite om op noren 
tot een vloeiende schaatsslag te komen. Om dezelfde reden is het erg moeilijk om met noren 
te leren overstappen in de lange bochten van de ringbaan.  
 
Met shorttrackschaatsen kan je korte bochten maken, zodat je al bij een lagere snelheid 
schuin kan hangen en een goed stuurgevoel krijgt. In de korte bochten op de shorttrackbaan 
is het dus makkelijker om te leren overstappen en om direct de goede techniek te kunnen 
aanvoelen. Het opvoeren van de snelheid gaat daarna als vanzelf.  
 
De bochten van een shorttrackbaan zijn veel scherper dan op de 400-meterbaan. Hierdoor 
kost het meer moeite om niet uit de bocht te vliegen. Om het lopen van de bochten op hoge 
snelheid makkelijker te maken zijn de ijzers van shorttrackschaatsen vaak schuin en uit het 
midden onder de schaats geplaatst. Daarnaast zijn de ijzers met speciale apparatuur licht 
gebogen ('kromming'), zodat rijders ook in de bocht voldoende grip hebben. De ijzers zijn 
aan de onderkant ronder dan 'gewone' langebaanschaatsen. De bijbehorende schoenen zijn 
veel steviger, om zo meer steun te bieden in de bochten. 
 
Beginnende pupillen kunnen meestal nog heel goed beginnen op de ‘normale’ noren die ook 
voor het langebaanschaatsen worden gebruikt. Bij het ‘overstappen’ in de bochten komt bij 
lage noren snel de schoen op het ijs. Hoge noren zijn dan aan te raden. Wanneer er aan de 
buitenkant van de linkerschaats slijtplekken op de schoen ontstaan wordt het tijd om over te 
stappen op schorttrack schaatsen. De slijtplekken ontstaan doordat de rijder zo schuin in de 
bocht hangt, dat de schoen het ijs raakt. 
 
Een beginnend shorttracker kan ook shorttrackschaatsen huren. Meestal weet de vereniging 
wel iemand die shorttrackschaatsen verhuurt. Ook zijn er verenigingen die de mogelijkheid 
bieden bij hen shorttrackschaatsen te huren. De kosten variëren van €50,- tot €150,- per 
seizoen.  
 
Er zijn verschillende merken shorttrackschoenen en de kwaliteit kan zeer verschillend zijn. 
Belangrijk bij het kopen of huren van een schoen is dat deze niet te groot of te ruim is. De 
schoen moet voldoende stevigheid bieden om doorzwikken van de enkels te voorkomen. Bij 
de tenen mag een ruimte zitten van maximaal een halve centimeter. Belangrijker is dat de 
schoen bij de enkels goed aansluit en dat de gehele enkel in de schoen zit. Wellicht nog 
belangrijker voor het plezier van de pupil is het comfort van de schoen. Geen drukplekken, 
waardoor blaren kunnen ontstaan en het plezier van het schaatsen wordt ontnomen.  
Als voorbeeld mijn eigen dochter, die met schoenmaat 34 een Maple schoen had in maat 36 
en dus in het begin te veel ruimte bij de tenen. Echter bij de enkel sloot deze uitstekend aan 
en ze vindt de schoen heerlijk zitten.  
 
Veel pupillen starten op een zogenoemde 
skeelerschoen, deze heeft de juiste stijfheid en is 
makkelijker verkrijgbaar dan een echte 
shorttrackschoen. Een ander voordeel is dat deze 
schoen gebruikt kan worden voor het skeeleren 
in de zomer. Het shorttrack ijzer wordt er 
afgehaald en er kan een skeeleronderstel 
gemonteerd te worden. Nadeel is dat deze 
schoen vaak net iets lager is bij de enkel, dan 
een ‘echte’ shorttrackschoen.              Foto: skeelerschoen CadoMotus Comp 
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Naast de standaard schoenen kan er ook gekozen 
worden voor de duurdere zogenoemde ‘heat 
moldable’ schoenen. Deze schoenen zijn voorzien 
van thermoplastisch materiaal en worden verwarmd 
in een oven. Bij verwarmen wordt dit materiaal 
zacht en wanneer dan de schoenen voorzichtig 
worden aangetrokken kan de schoen gevormd 
worden naar de voet. Met name bij de enkel levert 
dit een betere pasvorm op.  

Foto: ‘’heat modable’ Bont Jet ST 

 

De professionele schaatser rijdt vaak op een schoen, die geheel afgestemd is op zijn of haar 
voeten. Deze ‘custom made’ schoenen kunnen aangemeten worden bij de specialistische 
schaatsschoen fabrikanten. Voor pupillen in de groei is dit echter niet aan te raden. De 
schoen is na productie niet of nauwelijks meer aan te passen. De voet groeit en verandert, 
waardoor het voordeel van een custom made in enkele weken tot maanden geheel is 
verdwenen. 
 
 
Het shorttrackijzer 
 
Het shorttrack ijzer is van een ander soort dan het lange baan ijzer. Het ijzer is met 
zogenoemde cups is gemonteerd aan de schoen. De ijzers kunnen hiermee links t.o.v. de 
schoen worden ingesteld. In verband met de veiligheid mag een klaponderstel niet worden 
gebruikt. In het verleden is hier wel mee geëxperimenteerd en sommige fabrikanten (zoals 
Finn) leveren nog klapsets voor shorttrackijzers. De cups zijn er in T en in L vorm. 
Belangrijkste is dat het ijzer op de gewenste positie onder de schoen kan worden 
gemonteerd. Voor beginners is de T vorm vaak de enige waarmee deze stand bereikt kan 
worden. Het links uitlijnen maakt het lopen van bochten op hoge snelheid makkelijker (de 
schoen raakt het ijs minder snel) Bij jonge pupillen zal echter nog vaak de neutraal stand 
worden gekozen tot de trainer adviseert deze te gaan verplaatsen. Deze neutraal stand is: 
 
• Bij de hiel staat het ijzer in het midden van de schoen; 
• Bij de neus staat het ijzer in lijn boven de 2e teen (naast de grote teen). 
 
Beginners hoeven nog niet op de dure shorttrackijzers te rijden. Er zijn ijzers inclusief cups 
vanaf ongeveer € 120,-. Het loont de moeite om ook 2e hands websites zoals marktplaats of 
die van een shorttrackvereniging te bekijken. Bekende merken zijn: Maple, Zandstra, Bont en 
Marchese. 
 
De lengte van het ijzer 
De lengte van het shorttrackijzer wordt uitgedrukt in inches, waarbij 1 inch ongeveer 2,5cm 
is. Welke maat ijzer er bij welke schoenmaat past is niet precies aan te geven. De algemene 
richtlijn is: 
 

Maat schoen ≤ 29 30-31 32-33 34-35 35-36 37-38 39-40 41-42 ≥ 43 

Lengte ijzers in inch 12” 13” 14” 14,5” 15” 15,5” 16” 16,5” ≥17” 

Lengte ijzers in cm 30 32.5 32,5 35 37,5 38,75 40 41,25 42,5 
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De lengte van het ijzer ten opzichte van de schoen kan toenemen naar mate de schaatser 
meer ervaring heeft. Belangrijke aandachtspunten bij de keuze voor een langer ijzer zijn: 
 
• De balans en coördinatie van de schaatser moet dusdanig zijn dat een toename van de 

lengte het overstappen niet moeilijker maakt; 
• De lengte van de schaatser, bijvoorbeeld een lange schaatser met kleine voeten; 
• De kracht van de schaatser; 
• De schaatsers mag geen noemenswaardige verlaging van de slagfrequentie hebben bij 

het gebruik van een langer ijzer. 
 
Ronding van het ijzer 
Bij shorttrack zijn de bochten veel krapper 
dan bij het langebaanschaatsen. Om goed 
te kunnen sturen moet de ronding kleiner 
zijn.  
 
De ronding van een ijzer en is de 
denkbeeldige cirkel in meters die ontstaat 
wanneer je een lijn trekt langs het glij 
gedeelte van het ijzer. Deze lijn zal een 
cirkel vormen met een bepaalde straal, 
deze straal noemt men de ronding van het 
ijzer.  
 
Bij een shorttrackijzer is de ronding meestal tussen de 6 en 12m en bij de ervaren 
schaatsers varieert deze over de lengte van het ijzer. De ronding is in die gevallen in het 
midden vlakker ( straal 9-12m) om beter te kunnen glijden en aan de uiteinden ronder (straal 
6m) om makkelijker te kunnen sturen.  
 
Krommen van het ijzer 
Wanneer de schaatser de bocht goed loopt kan het ijzer voorzien worden van een kromming 
(wordt ook wel bending genoemd). Met een apparaat wordt een kromming in het ijzer 
aangebracht. Benden gebeurt altijd in de richting van de bocht. Dit geeft bij het schuin 
hangen in de bocht meer contactoppervlak tussen het ijzer en het ijs en levert meer druk 
voor de schaatser op. Het ijzer staat als het ware om een hoekje. 
 
Met een zogenoemde rondingmeter kan zowel de ronding als de kromming gemeten worden. 
Omdat een kromming er uit kan gaan is het belangrijk deze regelmatig te controleren en 
indien nodig opnieuw te zetten. De kromming wordt gemeten door op meerdere plaatsen van 
het ijzer te meten (bijvoorbeeld om de 2,5 cm / 1 inch meten) De meter wordt hierbij haaks 
op het ijzer geplaatst.  

 
Bij het opnieuw krommen van het ijzer moet in ieder 
geval 1 cup waarmee het ijzer vast zit aan de schoen 
worden losgemaakt. Wanneer dit niet gebeurt zal de 
bending niet goed gezet worden en er binnen zeer 
korte tijd weer uit zijn. Het ijzer en/of de schoen 
kunnen op deze wijze ook gaan torderen. Hierdoor zal 
de coördinatie bij het schaatsen niet meer optimaal 
zijn.  
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Slijpen van het ijzer 
Slijpen van het ijzer kan op vele manieren. Een niet gebend ijzer kan in een ‘normaal’ 
schaatsblok geslepen worden. Voor gebende ijzers zal een blok gebruikt moeten worden 
waarmee het ijzer alleen aan de voor en achterzijde wordt vastgezet. De kromme ijzers 
passen niet meer in de gleuf van een normaal blok. Er zijn zelfs speciale (zeer kostbare) 
blokken die ervoor zorgen dat er geen spanning in het ijzer komt waardoor de bending 
verdwijnt. 
 
Zoals gezegd kan slijpen op vele manieren. Voor goede scherpe schaatsen is het belangrijk 
de schaatsen op de juiste wijze te plaatsen in het slijpblok. Het gebruik van hetzelfde blok bij 
het slijpen is makkelijk omdat ieder blok een minimale afwijking heeft (ook bij een blok van 
hetzelfde model en merk) De schaatsen kunnen voor het slijpen op de volgende wijze 
worden vastgezet in het blok. 

 
1. De ijzers worden in het blok gezet, waarbij de 

buitenzijde van de schaats- schoenen / ijzers ook 
aan de buitenzijde in het blok geplaatst zijn; 

2. De punten van de ijzer worden tegen een plaatje 
gezet aan de voorzijde van het blok 
(vooraanslag)en de hoogte wordt bepaald door 
hoogteaanslag. (overigens hebben niet alle 
blokken deze voor- en hoogteaanslag) Dit zorgt 
ervoor, dat de schaatsen zowel in de lengte als in 
de hoogte exact gelijk gesteld zijn; 

3. Hierna de stelknoppen aan de zijkant vastdraaien 
en de schaatsen zitten vast en het slijpen kan 
beginnen. 

Foto links: Maple Asia met hoogte- en vooraanslag 

 
 
Slijpen kan met een ‘gewone’ slijpsteen, met een diamant steen, een natte of droge steen of 
met olie. Iedereen heeft zijn of haar eigen manier. Hieronder wordt de (eenvoudige) 
slijpmanier met een droge slijpsteen uitgelegd. Hiervoor zijn nodig, een slijpsteen met grove 
en fijne kant (bekendste zijn van het merk Foss) en een afbraamsteentje.  
  
1. Begin met de grove kant (meestal de donkere kant) van de slijpsteen. 

(wanneer de schaatsen niet erg bot zijn kan ook met de fijne (polijst) 
kant worden geslepen) Maak schuine streken, afwisselend van links 
naar recht en van rechts naar links. Doe dit met een lichte druk en 
gelijkmatig over de gehele schaatslengte, zo wordt de ronding 
behouden, waarin de schaatsen geslepen zijn. Gebruik bij het slijpen 
zoveel mogelijk de hele steen, zo blijft de steen langer vlak, waardoor 
het resultaat beter wordt; 

 
2. Doe 2 series van 10 keer een schuine streek van links naar rechts en 10 keer van rechts 

naar links. Hierna wordt het slijpblok omgedraaid. Dit moet, omdat de druk die op de steen 
wordt uitgeoefend ondanks de inspanning nooit helemaal gelijk is. Door het blok om te 
draaien wordt dit enigszins gecorrigeerd en blijft de ronding zo goed mogelijk behouden;  

 
3. De achterzijde van de ijzers wijzen nu naar voren. Ook nu in 2 series van 10 keer links en 

10 keer rechts slijpen; 
 

4. Voel nu met de nagel of er een braam op het ijzer is gekomen. Dit op meerdere plaatsen 
en beide zijden van de ijzers controleren; 
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5. Zo nee, dan stap 2 en 3 herhalen, echter nu met 1 serie van 10 keer links en 10 keer 
rechts slijpen; 

 
6. Zo ja, stop dan met slijpen en indien met de grove kant is 

geslepen, de steen omkeren. Begin dan met de polijstkant van 
de grote steen de ijzers te polijsten. Maak rechte bewegingen, 
zodat de scheve krassen van het grof slijpen worden weg 
geslepen (gepolijst); 

 
7. Neem nu het braamsteentje en druk dit tegen de zijkant van het ijzer. Beweeg het steentje 

langs de zijkant van het ijzer van voren naar achteren tot dat de bramen weg zijn. 
 
8. Herhaal punt 6 en 7 minstens drie keer tot alle bramen verdwenen zijn. De 

scherpte controleren door met de nagel over de afzethoeken te bewegen. Als 
er krulletjes van de nagel afschaven, is het ijzer scherp genoeg. Nu kunt u de 
schaatsen weer uit het apparaat nemen en zijn ze klaar voor gebruik.  

 
9. Bij regelmatig slijpen worden de voor- en achterkant van het ijzer steeds scherper. Bij het 

shorttrack mag dit niet omdat het gevaar oplevert. De regel is dat de punten moeten zijn 
afgerond met een cirkel van minimaal 10mm (ter grootte van het oude dubbeltje) 

 

 
 
Hoe goed er ook wordt geslepen, het oppervlak van je slijpsteen vertoont na enige tijd holle 
gedeelten. Dat is gemakkelijk te verhelpen. Een glasplaat en slijpkorrels doen wonderen, 
strooi wat korrels op de glasplaat en beweeg de steen er overheen. De korrels slijpen de 
steen weer mooi valk. De steen is vlak wanneer deze overal dezelfde kleur heeft en er weer 
als nieuw uit ziet. 
 
 
Monteren van de schoen op het ijzer 
 
In de vorige paragrafen zijn de schoen en het ijzer besproken. 
Om het geheel tot een schaats te maken moet het ijzer op de 
juiste wijze aan de schoen gemonteerd worden.  
 
1. Leg alles van te voren klaar, (2) schoenen, (2) ijzers, (4) 

cups, (8) boutjes, (2) montage bouten, (16) ringetjes, (2) 
grotere ringen en (8) moertjes, . De moertjes waarmee de 
cups aan het ijzer worden vastgezet moeten borgmoertjes 
zijn 
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2. Steek de cups op de juiste montageafstand in de montagegleuf van het ijzer. Let op dat 

de montageafstand van de cups onderling zodanig is, dat het ijzer bij montage onder de 
schoen past (gat afstand van de schoen is bepalend, meestal 165mm)  
De cups worden op beide ijzers op dezelfde wijze gemonteerd (cups naar dezelfde rechts 
wijzend) Hoge cup moet achter en de lage cup voor op het ijzer; 

 
3. Monteer de cups aan de ijzers d.m.v. de boutjes en 

borgmoertjes. Tussen zowel de moer en het ijzer als tussen het 
boutje en het ijzer komt een ringetje. Draai het moertje met de 
vingers aan. Gebruik nog geen gereedschap want de moertjes 
moeten in deze fase handvast zitten, waarbij de cup nog kan 
worden bewogen t.o.v. het ijzer; 

 
 
 
 
 
 

 
4. Monteer de cups met de bouten aan de schoen. Lijn de ijzers 

goed uit onder de schoen. Neutraal voor beginners, voor de 
gevorderde rijder de voor en/of achterkant meer naar links. 
Zorg ervoor dat de afstand van de punt van het ijzer bij de 
linker en rechter schoen gelijk is. Draai de bouten met een ring 
tussen de cup en de boutkop stevig aan met een steeksleutel. 
Niet te hard aantrekken, want dan gaat de schaatsschoen 
(boutgat) kapot; 

 
5. Wanneer dit is gebeurd worden de kleine moertjes strak aangedraaid met een kleine 

ring/steek- en imbus- sleutel. Dit mag goed vast want er is geen risico anders dan de bout 
of moet kapot te draaien; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze manier van monteren is noodzakelijk om kleine variaties in de boutgaten van de 
schaatsschoenen te compenseren. Indien de kleine boutjes eerder vast worden gedraaid 
dan de montagebouten aan de schoen gaat het ijzer en/of de schoen torderen door de 
spanning op het materiaal. Eventuele zorgvuldig geplaatste bending wordt eveneens 
nutteloos. 
 
Eventuele ‘heat molding’ van de schoen kan nu gedaan worden. Hiervoor moeten eerst de 
ijzers gedemonteerd worden middels losdraaien van de grote bouten. De kleine boutjes 
blijven zitten totdat de ijzers onder een andere schoen gebruikt gaan worden. 
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Stand van de ijzers onder de schoen (bepalen Offset) 
(Gebaseerd op ‘Setting Up Blade Offset’ door Susan Ellis) 

 
Wat is de juiste stand van de ijzers onder de schaatsschoen? Het antwoord is minder simpel 
dan de vraag. De schaatser kan dit proefondervindelijk bepalen wat het beste werkt bij zijn of 
haar techniek, mate van hangen in de bocht, soort  ijsbaan (krappe of juist wijde bochten),  
type schoen, cup hoogte. Meestal is er maar heel weinig offset nodig om het doel te 
bereiken. Dit doel is maximale kracht op het ijs bij de afzet, zonder dat de schoen het ijs 
raakt. 
 
Om het de maximale kracht uit te kunnen oefenen moet er een rechte krachtlijn zijn door het 
centrum van de zwaartekracht naar het ijs. Wanneer het evenwicht gehouden moet worden 
met 1 voet op een blokje van 2 cm dan is het blokje tussen het midden van de hiel en het 
midden van de voorvoet geplaatst. Wanneer het blokje maar een klein stukje onder de voet 
wordt verplaatst is het een stuk lastiger het evenwicht te houden, omdat de kracht niet meer 
in het centrum ligt (off center) Bij de schaatsijzer werkt het op dezelfde wijze. Des te meer in 
het centrum geplaatst des te directer de krachtlijn is. 
 
De enige reden om de ijzers te verplaatsen onder de schoen is het raken van het ijs bij het 
hangen in de bochten. Wanneer dit dan gebeurd dan moet het ijzer dusdanig worden 
verplaatst dat het ijs net niet meer geraakt wordt. 

 
De rechter schaats heeft nooit zoveel offset nodig 
als de linker schaats. Rechts is het smalle gedeelte 
naar het ijs gericht. Dit ijzer moet dus altijd zoveel 
als mogelijk in het centrum geplaatst. Het ijzer komt 
vanaf in een rechte lijn vanaf het midden van de hiel 
en gaat aan de voorzijde een klein beetje door de 
linkerkant van de 2e teen (zie afbeelding, voeten 
vanaf de onderzijde gezien als iemand die op 
zijn/haar rug l 
 
Bij de linkervoet loopt de krachtlijn zo dat de ‘brede’ 
zijde van de voet richting het ijs is. Dit vereist bij het 
hangen in de bocht meer offset. Voor een beginner 
tot iets ervaren schaatser wordt het ijzer zo 
geplaatst dat deze van het centrum van de hiel naar 
voren tussen de 2e en 3e teen loopt. 
 
 

Wanneer er door de hogere snelheden zodanig in de bocht wordt gehangen dat de 
schoen(en) het ijs raken start dan met het verder verplaatsen van het ijzer. Houdt daarbij het 
ijzer bij het centrum van de hiel en verplaats de voorzijde een klein beetje. Wanneer er aan 
de voorzijde meer dan ½ cm wordt verplaatst dan ook de hielzijde een klein stukje mee 
verplaatsen. 
 
Te veel Offset neemt kracht weg die uitgeoefend moet worden op het ijs. Dit kost dus 
snelheid. Wanneer het ijzer niet goed is geplaatst kan het ijzer wegslippen tijdens de afzet, 
wat weer kan leiden tot valpartijen. 
 
 
 
 
 
 

Rechtervoet  linkervoet 
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Samenvatting 
 
De KNSB heeft een leuke folder uitgebracht waarin een groot aantal onderwerpen die in dit 
stuk zijn besproken op een ludieke wijze worden samengevat.  
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‘Wat is shorttrack’ is zorgvuldig samengesteld, maar er kunnen altijd foutjes in zitten. 
Aanvullingen en/of opmerkingen zijn van harte welkom en kunnen gestuurd worden naar 
nicolaathome@kpnmail.nl.  
 
 
 
Bron vermelding: 
 

• VH Speed Skating, www.vhspeedskating.com met links naar duidelijke filmpjes 
waarin e.e.a. wordt uitgelegd; 

 

• KNSB, www.knsb.nl; 
 

• www.schaatsforum.nl; 
 

• Sebra sports, www.sebrasports.com 
 

• Hardrijvereniging Den Haag Westland, www.hvhw.nl; 
 

• Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/Shorttrack_(schaatsen) 
 

• http://home.tiscali.nl/schaatsenslijpen/Slijpen.htm 
 

• http://www.ellismethod.net/skating_tips.html Engelstalige website met iedere maand 
een nieuwe schaatstip van een oud shorttrackster en bondscoach uit de USA. 
 

 
 

 
 
Shorttrackschaatsen huren kan bij: 
 
 
Regio Zuid-Holland: 
 
http://www.shorttrackspeedskating.nl/ 
Nicolà de Jong 
nicolaathome@kpnmail.nl 
 
Shorttrack Schaats Verhuur 
Monique Kauffman 
06-14995250 
monique.kauffman@gmail.com 
  
Haitsma schaatssport 
Hazenweg 2 
2665 CZ  Bleiswijk 
Tel. 010-5212535 
http://www.haitsmasport.nl/pages/home.html 


