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Q&A Natuurijsmeester 

oktober 2021 
 

Aanmelden 
  
Waar kan je je inschrijven om een ijsmeester te worden?  
Op www.knsb.nl/ijsmeester vind je alle informatie, via deze link kun je je aanmelden voor de cursus. 
 
Kun je als ijsmeester zelf nog wel schaatsen?  
Dat moet zeker lukken maar je primaire rol is wel om te toetsen of het ijs veilig genoeg is. 
 
Is dit de enige periode dat je je als ijsmeester kan opgeven? Of kan dat altijd?  
De komende periode is wel de grootste mogelijkheid om je op te geven voor de cursus. Mogelijk 
worden er in januari of februari nog meer cursussen aangeboden. 
 
Wat is de dichtstbijzijnde ijsbaan bij mij in de buurt?  
Deze vind je op de pagina ‘hier kun je schaatsen en inlineskaten | Schaatsen.nl’ 
 
In mijn woonplaats zit geen natuurijsvereniging. Kan ik me toch aanmelden / Kan ik toch 
ijsmeester worden?  
Je kan je alleen aanmelden als je lid bent of gaat worden van een natuurijsvereniging. Dat kan ook 
buiten je woonplaats zijn. 
 
Wat is de minimale leeftijd en er is er een maximale leeftijd? 
De minimale leeftijd is 18 jaar. Er is geen maximum leeftijd, maar je moet fysiek wel in staat zijn om je 
op het ijs te begeven. 
 
Kan ik me met een paar vrienden opgeven?  
Natuurlijk, mits je voldoet aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot leeftijd en lidmaatschap. 
  

 
Cursus 
  
Wanneer en waar zijn de cursusavonden?  

De actuele cursusavonden zijn vanaf 12 november te vinden op www.knsb.nl/ijsmeester.  

 
Hoe laat begint en eindigt cursusavond?  
De tijden vind je vanaf 12 november terug op www.knsb.nl/ijsmeester. De cursus duurt circa 3 uur.  
 
Wat zijn de leeftijden om een ijsmeester te worden?  
Vanaf 18 jaar kan je ijsmeester worden. 
 
Hoeveel tijd zit er in de cursus?  
De cursus duurt circa 3 uur. Na 1 avond ben je klaar en heb je de basisprincipes van ijs prepareren 
geleerd. Het vak leer je uiteindelijk in de praktijk, onder begeleiding van ervaren ijsmeesters. 
 
Moet je een vooropleiding hebben?  
Nee, maar we willen wel dat je lid bent of binnenkort wordt van een natuurijsclub/-vereniging.  
 
Is het een vereiste om te kunnen schaatsen om ijsmeester te worden?  
Nee, je rol is vooral om te zorgen dat anderen veilig kunnen schaatsen. 
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Is er een bepaald schaatsniveau nodig om ijsmeester te kunnen 
worden?  
Nee, je rol is vooral om te zorgen dat anderen veilig kunnen schaatsen. 
 
Moet ik de cursus zelf betalen?  
Ja, maar deelname aan de cursusavond kost slechts 27 euro.  
 
Ben ik met een cursus van een avond genoeg geïnformeerd?  
Ja, maar je moet ook zeker in de praktijk aan de slag om ervaring op te doen.  
 
Krijg ik een getuigschrift of certificaat? 
Je ontvangt een bewijs van deelname en digitale uitingen die je vol trots kunt delen op jouw 
socialmediakanalen.  
  

IJsmeesterschap 
  
De dagen dat er natuurijs ligt, moet je dan al die dagen beschikbaar zijn?  
Dit bespreek je altijd met de club. Het is een vrijwilligersjob en je moet het dus kunnen combineren 
met je betaalde baan. Maar in de praktijk wordt in een periode van natuurijs iedereen dolenthousiast 
en zijn ook werkgevers graag bereid om je ijsvrij te geven. 
 
Is het alleen maar ’s nachts werk?  
Natuurijs laat zich niet timen dus je zal op verschillende tijdstippen - afhankelijk van type ijsbaan – 
ingezet worden. 
 
Hoeveel tijd vergt een dienst?  
Er zijn niet echt vaste diensten, je bespreekt met je club wanneer je beschikbaar bent om te helpen. 
 
Kan ik naast ijsmeester zijn ook nog een vaste baan behouden?  
Natuurlijk 
 
Krijg je ervoor betaald? 
Natuurijsmeesterschap is vrijwilligerswerk. 
 
Moet je fysiek sterk zijn om een ijsmeester te worden?  
Nee, alle handjes zijn welkom. Je doet het samen met anderen binnen de club. Maar je moet wel goed 
tegen de kou kunnen. 
 
Ik heb een beperking, kan ik ijsmeester worden?  
Jazeker, binnen de club kun je kijken wat er mogelijk is voor jou. 
 
Krijg je alle instrumenten die een ijsmeesters bij zich draagt van de KSNB?  
Nee, vaak heeft een club materialen en investeert de club hierin. 
 
Wordt er kleding verstrekt?  
De meeste clubs zorgen voor warme jassen.  
 
Ben je meteen ijsmeester voor het leven? Hoelang is het certificaat geldig?  
Hij is altijd geldig. Het certificaat is een bewijs van deelname. Het is aan jouzelf om te beoordelen of je 
fysiek nog in staat bent het ijsmeetsreschap uit te oefenen. Je mag natuurlijk altijd advies blijven 
geven. 
 

mailto:info@knsb.nl

