
Slijpen van de schaatsen met slijpsteen 

 

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; 

 



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 vlak. 

De steen is vlak wanneer deze overal dezelfde kleur heeft en er weer als nieuw uit ziet. 

 


