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Campagne Natuurijsmeester in de media

https://twitter.com/ADnl/status/1455427908240019459
https://www.youtube.com/watch?v=cqigc6jmPJw
https://www.facebook.com/208319212516978/posts/5370847309597450/
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Pauline van der Zant, natuurijsmeester in Leiderdorp | Dirk de Groot, cursusleider KNSB



Het programma

• Een dag als natuurijsmeester op verschillende banen

• Voorproefje op de cursus

• Vervolg natuurijsmeestercursussen

Praktische punten:

• Presentatie wordt opgenomen, je kunt hem terugkijken

• 2e device nodig voor quiz

• Gebruik chatfunctie voor vragen



Soorten ijsbanen en 

de taak van de ijsmeester



Soorten Natuurijsbanen

1. (Klassieke) landijsbanen op het vaste land wordt een stuk grond onder water gezet

2. Combibanen (skatebanen), dus in de zomer skeeleren en in de winter schaatsen

3. Diepwaterbanen (zoals plassen en grachten)



Klassieke landijsbaan

Taken van deze ijsmeester:

De ijsmeester heeft vooral rondom de winter 
zijn handen vol.

- machines en materialen controleren (okt)

- water op de baan (okt/nov)

- bij vorst

- openen of niet openen?

- communicatie

- tijdens openingsuren

- na sluitingstijd onderhoud

- na de vorstperiode (mrt)



Combibaan 

Taken van deze ijsmeester:

Deze ijsmeester heeft het hele jaar taken, werkt vaak samen met een team.

In de zomer:

- vegen en maaien

- afstemmen

- materialen controleren

In de winter:

- soms als bij klassieke landijsbaan maar ook andere technieken



Innovaties bij Combibaan 

Isolatie

Schuimbeton zorgt er voor dat in de bodem 
aanwezige warmte niet omhoog kan en dat het 
dus niet de onderkant van je ijs kan laten 
afdooien.

Sproeisysteem

De methode van besproeien bedacht in 
De Lier is gebruikt in Winterswijk.

In Warmond experimenteerde men al 
op 18 december 2021 op de pas 
aangelegde skeelerbaan op schuimbeton, 
resultaat: 1 ochtend schaatsplezier op 22 
december.

Winterswijk

Warmond



Diepwaterbanen

Diepwaterbanen meestal natuurlijk ontstaan maar ook 
gegraven en veelal gelegen;

- binnen een bos,

- een zandput,

- plassen ontstaan bij uitbaggeren veen,

- grachten,

- vaarten, sloten,

- meren.

Bij deze banen worden meer eisen gesteld aan de ijsdikte 
vanwege de waterdiepte.

Taken van deze ijsmeester:

De ijsmeester heeft vooral rondom de winter zijn handen vol, 
vergelijkbaar met de klassieke landijsbaan.

IJsbaan de Fortgracht te Abcoude



Voorproefje voor de cursus



Voorproefje voor de cursus

• Taken en verantwoordelijkheden 
natuurijsmeester

• IJsvorming

• Soorten natuurijsbanen

• Het seizoen, voor en na de winter

• IJsdikte

• IJsbanen optimaliseren

• Veiligheid en verantwoordelijkheid



En nu testen we jouw basiskennis, speel je mee?

1. Ga naar www.classicquiz.com/play

2. Vul de quizcode en je naam in en speel mee 
(geen account nodig)

http://www.classicquiz.com/play


Vervolg natuurijsmeestercursus



Vervolg natuurijsmeestercursus

• Status fysieke bijeenkomsten

• Loop al je mee met een 
ijsmeester bij een 
natuurijsclub? Want dan kun 
je je specialiseren in het 
soort natuurijs dat door die 
vereniging wordt 
aangeboden.



Vind een natuurijsclub bij jou in de buurt

www.schaatsen.nl/locaties

Neem contact op met een club
in de buurt of met de KNSB 
(ijsmeester@knsb.nl)



Collega's 

aan 

het 

werk

Een leuke video om te laten zien van het vak Natuurijsmeester inhoud

https://www.rtvoost.nl/nieuws/2023179/IJsmeesters-gezocht-Het-is-zoveel-meer-dan-een-gaatje-boren-in-het-ijs
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2023179/IJsmeesters-gezocht-Het-is-zoveel-meer-dan-een-gaatje-boren-in-het-ijs
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2023179/IJsmeesters-gezocht-Het-is-zoveel-meer-dan-een-gaatje-boren-in-het-ijs
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2023179/IJsmeesters-gezocht-Het-is-zoveel-meer-dan-een-gaatje-boren-in-het-ijs


Bedankt dat je erbij was!
Tot op de cursusavond



Kennisquiz over natuurijs

Vraag 1. Wat is de belangrijkste taak van de natuurijsmeester?

• pers informeren

• aankondigen dat er komende weekend geschaatst kan worden,

• ijsvorming monitoren,

• een veilige natuurijsbaan borgen

Vraag 2. Welke stelregel kan worden gebruikt voor het aangroeien van 1cm ijs per dag?

• 5 °C gemiddeld over 24 uur,

• - 5 °C gedurende de nachtelijke uren

• - 5 °C op enig moment

• - 5 °C 's nachts, overdag niet boven 0 °C

Vraag 3. Op wat voor soort officiële baan, kan er het snelste geschaatst worden?

• combibaan met isolatie onder de ijsbaan i.c.m. sproeisysteem,

• skeelerbaan met sproeisysteem

• gebruik giertank op asfalt ondergrond

• wegdek bedekt met ijzel.



Vraag 4. In welke periode ga je bij een klassieke landijsbaan het gebied laten onderlopen met water?

− begin oktober

− na half november

− rond Sinterklaas

− 10 dagen voor de vorst

Vraag 5. Hoe dik moet het ijs zijn als je op een diepwaterbaan wilt schaatsen met 100 personen?

− 7 cm zwart ijs

− 8 cm ijs

− 10 cm gezond ijs

− 12 cm toertocht ijs

Vraag 6. Hoe kun je scheuren in het ijs van een klassieke landijsbaan verhelpen?

− markeren met pylonen

− vol vegen met sneeuw

− gaten in de scheur boren

− water in de scheur gieten

Kennisquiz over natuurijs



Vraag 7. Wat moet je in het kader van veiligheid doen i.v.m. een wak?

− bord bij ingang ijsbaan: let op! een wak

− dranghekken rond wak plaatsen

− omleidingsroute instellen

− wak goed afzetten

Vraag 8. Op welk natuurijs is absoluut te gevaarlijk om op te schaatsen

- bom ijs

- sneeuwijs

- schotsen

- dubbeltjes ijs

Kennisquiz over natuurijs


