
Het monteren van de shorttrackbuis onder de schoen 
 
 
Hier vindt u een handleiding om stap voor stap de buis ijzer goed onder de schoen te 
monteren.  
 
 
 

1. Leg alles van te voren klaar, (2x) schoenen, (2x) buizen, 
(4x) cups, (8x) inbusboutjes, (4x) montage bouten, (16x) 
ringetjes, (4x) grotere ringen en (8x) borgmoertjes.  
De moertjes waarmee de cups aan de buis worden 
vastgezet moeten borgmoertjes zijn;  

 
2. Steek de cups op de juiste 

montageafstand in de 
montagegleuf van de buis. Let op 
dat de montageafstand van de 
cups onderling zodanig is, dat de 
buis bij montage onder de schoen 
past (gat afstand van de schoen is 
bepalend, meestal 165mm)  
 
De cups worden op beide buizen op dezelfde wijze 
gemonteerd (cups naar dezelfde rechts wijzend) Hoge cup 
moet achter en de lage cup voor op de buis.  

 
Bij een aantal moderne buizen (bijvoorbeeld maple gold of duro) is de montage 
van de cups op het ijzer maar op 1 manier mogelijk en dus afwijkend van 
bovenstaande tekst; 

 
3. Monteer de cups aan de buizen d.m.v. de inboutjes en borgmoertjes. Tussen 

zowel de moer en de buis als tussen het boutje en de buis 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. de buis; 

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

buizen 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 de buis 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 inbus- sleutel. Dit mag goed vast want er is geen risico anders 
dan de bout of moer 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 de buis en/of de schoen 
torderen door de spanning op het materiaal. Eventuele zorgvuldig geplaatste bending 
in de buis wordt eveneens nutteloos. 
 
Eventuele ‘heat molding’ van de schoen kan nu gedaan worden. Hiervoor moeten 
eerst de buizen gedemonteerd worden middels losdraaien van de grote bouten. De 
kleine boutjes blijven zitten totdat de buizen verplaatst worden t.o.v. de schoen 
of onder een andere schoen gebruikt gaan worden. 

 

Foto links: borgmoertje 
tegenhouden met ring of 
steeksleutel 
 
Foto rechts: inbus boutje 
goed vastdraaien 


