
 

 

 

 

 

 

 

 

DE BLOKJESLEGGER 

Instructie voor de shorttracktrainers 
Doel: Elke club heeft goede blokjesleggers. Blokjesleggen is een kunst en  
dat kun je leren tijdens de shorttracktraining. De video is ter ondersteuning 
van deze training in het blokjesleggen. Deze training kan onderdeel zijn  
van een shorttracktraining of kan een specifieke training zijn waarbij het 
blokjesleggen centraal staat. Vaak in combinatie met allerlei oefenvormen. 
 
WAT ZIJN DE KWALITEITEN VAN EEN BLOKJESLEGGER? 

• Kunnen schaatsen 

• Behendigheid 

• Snelheid kunnen maken 

• Concentratie vasthouden 

• Teamplayer 

WAT HEEFT EEN BLOKJESLEGGER NODIG? 

• Schaatsen 

• Kleding 

• Handschoenen 

• Helm 

• Blokjes 

• Gieter 

HOE ZIET EEN SHORTTRACKBAAN ERUIT? 

• 2 bochten met 7 blokjes 

• 14 blokjes op het ijs 

WAT IS DE TAAK VAN EEN BLOKJESLEGGER? 

• Tijdens de wedstrijd wordt de baan steeds verlegd. 

• Zodoende hebben de shorttrackers een “schone” baan. 

• Weggetikte blokjes oppakken en nieuwe neerleggen, precies op de 

stippen/puntjes in het ijs. 

• 2 personen per bocht zorgen dat de baan goed ligt. 

• Met de gieter water op het ijs brengen. 

• Tijdens de wedstrijd als team samenwerken en op teken van de 

scheidsrechter de baan verleggen. 

 
 
 
 
PRAKTIJKVOORBEELD 
Als de schaatser een blokje wegschopt, rijdt één van de blokjeslegger er naar toe 
om het weggeschopte blokje op te pakken. De andere blokjeslegger volgt met het 
reserve blokje en legt dit blokje op de plaats. Dus ophalen en neerleggen. Het is 
teamwork!  
 
 
VEILIG BLOKJES LEGGEN 

• Je staat op een veilige plaats op de baan. 

• In het verlengde van het rechte eind, dus niet in “de crash zone”.   

• Als iemand valt, spring je altijd opzij. Nooit omhoog. 

• Rijd altijd mee in de rijrichting. 

• Nooit risico’s nemen ter bescherming van jezelf en de rijders. Eerst 

jezelf, dan de rijders en dan het blokje. 

• Als je een blokje verkeerd hebt weggelegd, eerst doorrijden, dan kijken 

en weer opnieuw een rondje maken. Dus niet terugrijden om direct het 

blokje alsnog op de goede plek te leggen. 

BEGRIPPEN OM NADER TOE TE LICHTEN 

• Crashzone 

• Rijrichting 

• Opzij springen, niet omhoog 

• Grip 

WIE WORDT “DE GOUDEN BLOKJESLEGGER”? 
Jeroen Otter “Blokjesleggen is een kunst”. Daarom willen we de 
blokjesleggers in het zonnetje zetten. Ieder jaar kiest elk 
shorttrackclub de blokjeslegger van het jaar. Deze dingt mee 
naar de titel “de Gouden Blokjeslegger”, een wisselprijs die 
ieder jaar uitgereikt wordt door de KNSB. 

 

Zonder blokjeslegger geen shorttrackwedstrijd!  

Samen maken we de wedstrijd! 
 

Bekijk de video! 

https://www.youtube.com/watch?v=Yn4HqgMdL68
https://www.youtube.com/watch?v=Yn4HqgMdL68

