
 

 
 

Reglement voor het georganiseerde toerschaatsen op natuurijs 
 
De sectie Natuurijs van de KNSB heeft dit reglement opgesteld. Dit reglement is door de 
Ledenraad van de KNSB vastgesteld op 14 december 2019. 

 
 
Artikel 701 
 
Begripsomschrijvingen.  
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a) toertochtorganisatie,  de organisatie die een toertocht op natuurijs organiseert en 

verantwoordelijk is voor de daarvoor benodigde vergunning (en). 
b) deelnemers,  zij die een geldig deelnamebewijs hebben voor de georganiseerde 

toertocht.  
c) erkende toertocht, een toertocht die voldoet aan de door de KNSB gestelde 

voorwaarden waaronder een tocht moet worden georganiseerd. 
d) gewestelijke toertochtcoördinator,  de door het gewest en KNSB aangewezen persoon 

die de toertochten in het gewest coördineert en toestemming geeft voor het verrijden 
van die toertocht.   

e) Georganiseerd toerschaatsen, het organiseren van en deelnemen aan door de KNSB 
erkende toertochten op natuurijs. 

f) KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond, een vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid. 

g) Sectie Natuurijs, de niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische eenheid 
binnen de KNSB als bedoeld in artikel 10 van de statuten van de bond  ter behartiging 
van de nationale en gewesten overstijgende sportbelangen van de schaatssport op 
natuurijs, alle ijsclubs en de toertochtorganisaties in het bijzonder. 

 
Artikel 702 
 
Erkenning toertochten. 
 
Een toertocht wordt door de KNSB erkend, als deze voldoet aan de voorwaarden zoals 
genoemd in Art.703 en bij de sectie Natuurijs is aangemeld overeenkomstig de jaarlijks door 
haar vast te stellen voorwaarden. 
 
De toertochtorganisatie is verplicht om de door de KNSB erkende toertocht, te organiseren 
overeenkomstig hetgeen in dit reglement is bepaald. 
 
Artikel 703 
 
Voorwaarden erkende toertochten 
 
Om te worden erkend als “erkende toertocht” dient: 
a. De toertochtorganisatie van de betreffende toertocht aangesloten te zijn bij de KNSB of 

bij de Friesche IJsbond aangesloten IJswegencentrales; 
b. De toertocht wordt geregistreerd en goedgekeurd door de sectie Natuurijs; 
c. De toertochtorganisatie jaarlijks voor 1 november alle contact- en toertochtgegevens, 

zoals deze door de KNSB gevraagd worden, te controleren en naar waarheid in te vullen; 
d. De toertochtorganisatie voor de medewerkers een ongevallenverzekering af te sluiten; 



 

 
 

e. De toertochtorganisatie bij digitale inschrijving bij voorkeur gebruik te maken van de 
digitale inschrijfmogelijkheid van het bij de KNSB sectie natuurijs in beheer zijnde 
systeem. 

 
Artikel 704 
 
Veiligheid tijdens toertochten 
 
1.   De toertochtorganisatie dient aan de voorwaarden van de door de lokale overheid 
verstrekte vergunning te voldoen. 
2. De in en om het traject aanwezige wakken worden goed zichtbaar gemarkeerd en 

afgezet. 
3. Voordat de deelnemers aan een toertocht van start gaan, dient het traject door de 

organisatie te zijn gecontroleerd en te zijn goedgekeurd. 
4. Tijdens de duur van de toertocht dient het traject door de organisatie regelmatig op 

veiligheid te worden gecontroleerd. 
5. Binnen een half uur na sluiting van het (de) aankomstpunt(en) dient het traject door de 

organisatie te worden gecontroleerd. 
6. Bij alle begin- en eindpunten, alsmede controleposten, dienen verbindingen 

voorhanden te zijn alsmede de telefoonnummers van de politie en de geneeskundige 
dienst. 

 
Artikel 705 
 
Voorwaarden verrijden toertocht 
 
a. Een toertocht kan worden verreden na toestemming van de gewestelijke        

toertochtcoördinator. Het vrijgeven van het traject van een toertocht op basis van 
ijsdikte geschiedt door de gewestelijke toertochtcoördinator in combinatie met het 
besluit van de lokale overheid die de vergunning verleent. 

b. Trajecten dienen door de organisatie in overleg met de beheerders van het water te 
worden uitgezet en gedurende de tijdsduur van de toertocht te worden onderhouden.  

c. Het onderhoud, bedoeld in sub b, houdt in: het plaatsen van aanwijzingen, afzettingen, 
overbruggingen, het sneeuwvrij maken en het nemen van al die maatregelen, welke in 
het belang van een veilig traject en een goed verloop van de toertocht noodzakelijk zijn. 

d. Een toertocht dient bij daglicht te worden verreden. Hiervan mag slechts na 
toestemming van het  sectiebestuur Natuurijs worden afgeweken. 

 
Artikel 706 
 
Aankondiging van toertochten 
 
a. Een toertocht kan door de organisatie worden aangekondigd na 

vergunning/goedkeuring door de locale overheid en goedkeuring van de gewestelijke 
toertochtcoördinator. 

b.   De tijdsduur tussen de aankondiging en de aanvang van de toertocht is maximaal 72 uur. 
c.   Toertochten die zich over het gebied van meer dan één gewest uitstrekken, worden  

aangekondigd na toestemming van alle betrokken gewestelijke toertochtcoördinatoren. 
Indien de gewestelijke toertochtcoördinatoren onderling niet tot overeenstemming 
kunnen komen, beslist het dagelijks bestuur van de sectie natuurijs. 

d. In de aankondiging moet worden vermeld: 
1. De naam van de toertocht.  
2. Datum van de toertocht; de aanvangstijd en de startplaatsen. 
3. De unieke afstand(en) van de toertocht. 
4. De naam van de KNSB en/of de Friesche IJsbond. 
5. Dat ''ijs en weder dienende'' de toertocht zal worden gehouden.  

 
Artikel 707 



 

 
 

 
Deelnemerskaarten 
 
Aan elke deelnemer aan een toertocht wordt een door de organisatie geleverde e-ticket of 
een door de KNSB verstrekte deelnemerskaart uitgereikt, voorzien van zowel de naam van 
de KNSB, de (eventuele) sponsoren van de KNSB en de vermelding van uitdrukkelijke 
uitsluiting van wettelijke aansprakelijkheid.  
Op deze kaarten wordt vermeld: 

a. Naam van de organisatie. 
b. Naam van de toertocht. 
c. Naam en het e-mailadres van de deelnemer. 
d. Telefoonnummers waar eventuele ongevallen gemeld kunnen worden (ICE – in case 

of emergency). 
e. Dat deelname voor eigen risico is. 
f. Het noodnummer van de organisatie. 

 
Artikel 708 
 
Verstrekking KNSB deelnemerskaarten 
 
De KNSB-deelnemerskaarten voor toertochten worden verstrekt door de gewestelijke 
toertochtcoördinator. 
De e-tickets worden door de deelnemers zelf uitgeprint. 
 
Artikel 709 
 
Vertrek van deelnemers aan toertochten 
 
1. Het vertrek van deelnemers aan toertochten vindt plaats vanuit een locatie op of zo 

dicht mogelijk aan het ijs gelegen. 
2. Een toertocht kan van start gaan nadat een eventueel daaraan gekoppelde 

wedstrijdtocht is beëindigd, dan wel gepasseerd. Hiervan kan slechts na toestemming 
van de gewestelijke toertochtcoördinator worden afgeweken. 

 
Artikel 710 
 
Het sectiebestuur kan in aanvulling op dit Reglement nadere regels stellen aan de 
toertochtorganisatie en/of het organiseren c.q. het doen verrijden van (erkende) 
toertochten. Deze aanvullende regels dienen door de toertochtorganisatie te worden 
opgevolgd. 
In geval van discussie tussen de toertochtorganisatie en de KNSB/Sectie Natuurijs over de 
toepasselijkheid van bepaalde regels (voortvloeiende) uit dit Reglement beslist de Sectie 
Natuurijs. 

 


