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 1. Op gladde ijzers 

Nederland is een echt schaatsland.  
Heel vroeger was de schaats een middel om je te vervoeren 
over het ijs. 
Op hele oude schilderijen kun je al zien dat honderden jaren 
geleden mensen ook veel plezier hadden op het ijs. 
In dit boek lees je er meer over.  
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Waar waren de eerste schaatsen van gemaakt? 
 Wat is een glis? 
 Wat is een ijzeren schoen? 
 Hoe veranderde de schaats langzaam maar zeker? 
 Hoe wordt kunstijs gemaakt? 
 Welke sporten beoefen je op schaatsen? 



Men denkt dat de schaats al ongeveer zo’n 
5000 jaar bestaat.  
Hoe begon het allemaal met de schaats? 
En hoe veranderde de schaats door de 
eeuwen heen? 
A. De glis 
De eerste schaatsen werden gemaakt van 
de botten van een rund, paard of  hert. 
Zo’n bot van een dier noemde men een glis.  
Die eerste schaatsen kregen daarom de 
naam glissen.  
De glissen werden bewerkt en glad 
gemaakt. De voorkant werd opstaand 
gemaakt. Zo bleef  je niet steken in oneffen 
ijs. 
In de glissen werden gaten geboord.  
Met de pezen van dieren (1) werd de glis 
onder de voet vastgemaakt. Je kon met een 
glis niet afzetten, zoals onze moderne 
schaats. Met de hulp van één of  twee 
prikstokken kon de schaatser zich afzetten 
(2). 
Op die manier gleed je in de winter veel 
sneller over een ijsvlakte. 

 2. De geschiedenis van de schaats 

AA  

AA  

22  

11  



B. IJzeren schoenen  
Glissen zouden nog lang blijven bestaan. Men bleef  er 
zelfs nog op glijden tot ver in de middeleeuwen.  
De glis kreeg leren riemen en werd mooier afgewerkt.  
In het westen van ons land en in Vlaanderen gaat men 
voor het eerst ijzers in hout (1) onder de voeten binden.  
De glijkanten van de ijzers werden scherp geslepen.  
Het vooruit glijden verandert nu in echt schaatsen met 
een afzet, maar de prikstok werd ook nog gebruikt. 
De oudste ijzeren schaatsen die gevonden zijn werden 
rond het jaar 1200 gebruikt. 
De naam schaats bestaat alleen nog niet. In boeken uit de 
middeleeuwen kun je lezen over “ijzeren schoenen”.  

 

De heilige Lidwina (1380-1433) 
Lidwina van Schiedam valt tijdens het schaatsen op 15-
jarige leeftijd (2). Ze breekt een rib en krijgt koudvuur, een 
gevaarlijke infectie. Ze blijft levenslang verlamd.  
Op haar ziekbed krijgt ze veel bezoek. Lidwina doet niet 
zielig en troost verdrietige mensen. Ze wordt zo een 
voorbeeld voor andere zieken. Honderden jaren later zal  
Lidwina heilig verklaard worden door de paus.  
De heilige Lidwina wordt aanbeden als beschermster van 
langdurig zieken. 

22  

11  



C. De krulschaats 
Vanaf  het jaar 1550 verschijnt de krulschaats. Deze schaats zal 
eeuwen gebruikt worden als vervoermiddel op ijs. De krul is 
alleen versiering waarmee rijke mensen pronkten. Schaatsen 
wordt in dit tijd ook steeds meer voor het plezier gedaan. Je kunt 
het goed zien op het schilderij uit 1610 van Hendrick Avercamp 



D. Hollandse en Friese schaatsen  
Rond het jaar 1800 waren er drie soorten 
schaatsen: de Hollandse krulschaats (1), de 
Zuid-Hollandse baanschaats (2) en de Friese 
schaats (3). De twee Hollandse schaatsen 
hadden een mooie krul aan de voorkant.  
Deze schaatsen werden vooral gebruikt om te 
zwieren (4). Dat zwieren werd vaak in paren 
gedaan. Het was een soort kunstrijden in die 
tijd. De Friese schaats had geen krul en was 
bedoeld om zo hard mogelijk te schaatsen. 
 
 
 
E. De Friese doorloper  
De meeste schaatsen hadden een scherp  
deel van ijzer  met daar bovenop een houten 
deel. Het ijzeren deel stopte meestal 
halverwege onder de hak. Rond 1875 bedacht 
men de Friese doorloper (5). Het ijzeren deel 
stopte niet meer  halverwege onder de hak, 
maar het ijzer liep door tot aan het eind van de 
hak. 
Vooral op lange afstanden werd de Friese 
doorloper een succes.  
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E. De hoge noren  
De Friese doorloper bleef  heel lang de meest 
geliefde schaats. Een beroemde Nederlandse 
schaatser, Jaap Eden (1), reed rond 1890 zijn 
wedstrijden op bijzondere schaatsen uit 
Noorwegen. 
Bij deze schaatsen zat het scherpe deel van 
de schaats, het mes, vast in een holle buis.   
Bijzonder was ook dat de schoen vast zat op de 
schaats. Het zou nog ruim 60 jaar duren voor veel 
mensen de Friese doorlopers langzaam maar zeker 
inruilden voor de veel snellere hoge noren (2). 
F. De klapschaats  
De klapschaats (3) werd in 1980 uitgevonden.  
De klapschaats is een Noor, maar zit niet meer op 
twee punten vast aan de schoen. Vooraan de 
schoen zit een scharnier. Daardoor komt het 
achterste deel van de schoen los van de schaats.  
Het voordeel is nu dat de schaatser zijn been veel 
beter kan strekken. Zo kan hij opeens meer kracht 
zetten en gaat hij veel sneller vooruit. Ook zorgt de 
schaats ervoor dat de schaatser meer ontspannen 
kan schaatsen. Al snel zorgde de klapschaats 
daarom bij wedstrijden voor veel snellere tijden. 
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Natuurijs en kunstijs 
Heel vroeger kon je alleen maar schaatsen als het 
een paar nachten flink gevroren had.  
Je noemt het natuurijs (1). Alles veranderde in 
1960. In dat jaar werden op de Olympische 
Winterspelen in de Verenigde Staten voor het 
eerst op kunstijs (2) geschaatst. Sinds die tijd 
werden er steeds meer kunstijsbanen gebouwd 
over de hele wereld. De eerste banen waren nog 
niet overdekt. Het grote voordeel was dat het niet 
meer hoefde te vriezen om te kunnen schaatsen. 
Kunstijs maken 
Om kunstijs te maken wordt er over de vloer een 
netwerk van buizen (A) gelegd. Door die buizen 
pompt men een vloeistof  die ijskoud is.  
Daarna spuit men een heel dun laagje water over 
de buizen (B). Door de kou in de buizen bevriest 
het water. Er wordt steeds opnieuw een dun 
laagje water op het ijs gespoten. Het ijs groeit zo 
tot een laag van 6 tot 8 centimeter (C). 
Tegenwoordig zijn de meeste ijsbanen overdekt. 
Zo kun je bij alle soorten weer toch lekker blijven 
schaatsen. 

 3. Kunstijs 
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In het tweede hoofdstuk heb je over de 
geschiedenis van de schaats gelezen. Dat 
ging vooral over de schaatsen om snelheid 
te maken of  de schaatsen om te zwieren. 
Maar er kwamen ook allerlei andere sporten 
die met schaatsen te maken hadden. 
 
A. IJshockey 
Op het schilderij uit 1625 hierboven zie je 
mannen al een soort ijshockey spelen.  
Maar het moderne ijshockey, zoals we dat 
nu kennen werd geboren in1875.  
Een team bestaat uit een keeper met vijf  
spelers. De spelers dragen beschermende 
kleding en een helm, want ijshockey is een 
harde sport. Met een stick proberen spelers 
de puck in het doel van de 
tegenpartij te krijgen. De puck is 
een harde rubberen schijf  die 
over het ijs glijdt. 
De schaatsen zijn gemaakt om 
snel te kunnen keren en draaien.  

 4. De schaatssport 



B. Kunstrijden op de schaats 
Kunstrijden bestaat ongeveer sinds 1850 en 
rond 1900 ging men de eerste wedstrijden 
houden. 
De drie bekendste vormen van kunstrijden zijn: 
1. solorijden,  
2. paarrijden en 
3. ijsdansen. 
 
Bij solorijden laat een schaatser of  schaatsster 
tijdens twee voorstellingen zien wat hij of  zij 
kan. Een jury beoordeelt de prestaties. 
Datzelfde geldt voor paarrijden.  
Daar wordt gelet op de gelijkheid van de 
bewegingen en op de geworpen sprongen. 
Soms schaatst een paar ook  momenten los 
van elkaar. 
Bij ijsdansen wordt niet gesprongen en 
schaatst het paar niet los van elkaar.  
Het lijkt meer op het gewone dansen, maar 
dan op schaatsen. 
Met de kunstschaats kun je gemakkelijk draaien 
en afzetten. 
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C. Langebaanschaatsen 
Het meest bekend in Nederland is het 
langebaanschaatsen. Er wordt geschaatst op een baan 
van 400 meter op klapschaatsen of  hoge noren. 
Er worden verschillende afstanden afgelegd. Voor de 
heren zijn dat de 500 meter, 1500 meter, 5000 meter en 
10.000 meter. 
Voor dames de 500 meter, 1000 meter, 1500 meter en 
5000 meter. 
Sprinters schaatsen de 500 en de 1000 meter. 
Bij het langebaanschaatsen gaat het om de snelste tijd 
over de vier afstanden. 
D. Marathonschaatsen 
Hele lange schaatsafstanden wordt een marathon 
genoemd. Marathons worden meestal gehouden op 
een 400 meter baan van kunstijs. Er wordt een afstand 
geschaatst tussen de 10 en 100 kilometer. Een 
bekende marathontocht op natuurijs is de 
Elfstedentocht in Friesland met een afstand van 200 
km. 
E. Shorttrack 
Bij shorttrack gaat het om hardrijden op een baan van 
111 meter. Vier tot zes rijders rijden tegen elkaar.  
Het gaat niet om de tijd, maar op de winnaar per 
wedstrijd. De afstanden zijn: 500 m, 1000 m en 1500 m. 
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 5. Filmpjes 

Het Klokhuis IJsshow 

Bekijk het filmpje 

Klapschaats 

Bekijk het filmpje 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-ijsshow/#q=schaatsen
https://schooltv.nl/video/de-klapschaats-sneller-dan-de-gewone-schaats/#q=schaatsen






 Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkeling_van_de_schaats  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaatsen#Principe_en_techniek  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaats  

http://archeologie-delft.nl/opgraven-en-onderzoek/vondsten/1437-glis-2 
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