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Programma 

16.00 - 16.50            Binnenkomst (melden bij Sytske en Luuk), borrelen, bijpraten. 
 
16.50 - 17.00            Kort welkomstwoord door voorzitter Tom. 
 
17.00 - 17.30            Rob: veiligheid en mededelingen gidscommissie. 
 
17.30 - 17.45            Rob: beelden en uitleg Mjøsa incident 
 
17.45 - 18.00            Verkiezing beste foto van het seizoen 2014-2015. 
 
18.30 - 19.30            Diner met keuze uit drie soorten stamppot. 
 
19.30 - 19.50            Gert-Jan: deelnemerscie. en statistiek van het seizoen. 
 
19.50 - 20.20            Enthousiast aanstormend talent: presentatie van Anja en Leontien. 
 
20.20 - 20.50            Uitslag fotowedstrijd, uitloop en napraten. 



Welkomstwoord door de voorzitter 
• Welkom enz. 
• We kijken terug op een bijzonder seizoen, met 10 nieuwe aspirant gidsen en voor het 

eerst meer HLSK Klubbtochten dan privétochten; geen ijs in NL; Gert-Jan zal straks de 
statistieken doornemen 

• Een LLK-HLSK trip met een belangrijk veiligheidsincident: de gebeurtenissen op het 
meer Mjøsa. Gelukkig goed afgelopen, dank zij zeer adequate actie van de Noorse 
reddingsdienst. De gezamenlijke klubbs hebben een bedankbrief, bloemen en 
klubbinformatie gestuurd. We zijn daar als klubb met het incident ook in de NL pers 
gekomen en op de televisie geweest, geen grote schade opgelopen.  

• In het najaar verschijnt er een onderzoeksrapport over. Rob gaat ons daar nu al een 
paar interessante dingen over laten zien, een sneak preview van de film over de 
gebeurtenissen die ochtend. 

• Maar voor ik Rob het woord geef, wil ik eerst drie mensen namens de HLSK bedanken 
voor hun vele werk voor de klubb: Luuk en Sytske die sinds de oprichting de 
activiteitencie hebben gevormd en Rob die vier jaar lang het voorzitterschap van de 
stichting heeft gecombineerd met de gidscie. Met ingang van dit jaar heeft hij zich 
helemaal geconcentreerd op het belangrijkste werk in de klubb: het opleiden van 
nieuwe gidsen en het bewaken van de veiligheid als voorzitter van de gidscie. We 
bedanken hem voor 4 jaar voorzitterschap van het stichtingsbestuur. 

• Vriendelijke woorden voor Luuk, Sytske en Rob en overhandiging kadootjes. 
• Veel plezier vanavond! Tom Nieuwenhuijsen, voorzitter HLSK. 
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“We schaatsen zo veilig 
mogelijk onder alle mogelijke 

omstandigheden” 

= 



Uitgangspunt: Zweeds schaatsen 

KNSB Zweeds schaatsen 

Doelstelling Calamiteiten treden 
niet op 

Zelfredzaamheid 

Voorbereiding IJsclubs Eigen groep 

Doelgroep Groot publiek Outdoorliefhebbers 

Middel 12 cm ijsdikte Kennis, uitrusting, 
gezelschap 

Organisatie Vereniging Stichting 



We schaatsen zo veilig mogelijk 

Kennis Uitrusting Gezelschap 

Gidsopleiding 
1. Gids zijn 
2. Uitrusting 
3. IJskennis 
4. Invloed van weer 
5. Informatie verzamelen 
6. Navigatie 
7. Noodsituaties 
8. Zweedse taal 

Deelnemersopleiding 
1. Informatie geven 
2. Uitrusting op orde 
3. Skridskonät 
4. Veiligheidsoefeningen 
5. Regels en eigen verklaring 
 

Paklijst 
1. Verplicht 
2. Aanbevolen 
3. Optioneel 
4. Werking 
 
 

Uitvoering: 
Gidscommissie 

Uitvoering: Gidsen & 

Deelnemerscommissie 



Thermometer per 2014/2015 

Gidsopleiding Paklijst 
Deelnemers 

opleiding 

Specificatie 
opstellen IJsvos 

Gidsopleiding Paklijst 
Deelnemers 

opleiding 

Opleiding 
geven IJsvos 

Gidsopleiding Paklijst 
Deelnemers 

opleiding 

Resultaat 
in praktijk IJsvos 

Voldoende Kan beter Moet beter 

Deelnemersparticipatie 
ontbreekt 

Bescherming tegen 
vallen kan beter 

Terugkom-opleiding 
na 1e trip ontbreekt 

Deelnemers zijn 
soms consument 

Niet alle 
onderdelen 
compleet 

Meer ervaring 
groot/zout nodig 

Praktijk niet genoeg 

Meer Zweeds leren, 
meer SN bijhouden 

Zelfkennis beter 



Handhaven van uitgangspunten 

• Veiligheid voorop 

• Onafhankelijke opstelling, op eigen benen staan, 
geen Zweedse gidsen 

• Geen reisbureau, geen reisleiders 

• Voorbereiding is belangrijk 

• Discipline blijft noodzakelijk 

• Gidsen en deelnemers organiseren samen een 
weekendtrip 

• Speak up! 

 

 



Conclusies 

• Gidsopleiding zet goede stap met jongere 
lichting, maar meer praktijkervaring nodig 

• Deelnemers zijn zich niet (altijd) bewust van 
noodzakelijke participatie 

• Tijd van ijsvoscursus had beter besteed kunnen 
worden aan gids/deelnemersopleiding? 

• HLSK-gidsen zijn beter in risicobeperking dan de 
gemiddelde Zweedse gids, maar vanwege ons 
hoger risicoprofiel ligt de lat hoger 

• We zullen echt de 15 jaar nodig hebben om 
volwassenheid te bereiken 
 



Deel II 

Risico’s van Zweeds schaatsen 

Samenvatting situaties: 

• Kleine gevaar 
– Individuele onderkoeling 

– Individuele plurrning met blessure / onderkoeling 

– Individuele valpartij met ernstige blessure 

• Grote gevaar 
– Met groep op ijsschots(en) 

– Vastzitten in the middle of nowhere 

– Massplurrning 



Mjøsa ijsschots incident 
• Voor HLSK tweede keer in 5 jaar 

• Onderzoekscommissie van LLK en HLSK 

• Eerste resultaat: film van Krister Valtonen getoond 

Foto: Rob Mulders 



Déjà vu 

• Vier dagen na Mjøsa op 
Siljan 

• Valter krijgt Sten Lindgren 
aan de telefoon 

• “We staan op een schots” 
(SN50656) 

• Ter plekke gestart met 
beschrijven signalen van 
ijsdrift 

Foto: Rob Mulders 

http://www.skridsko.net/skridskonet/fardrapport/fardrapport-v.asp?ID=50656


Drie voornemens na Mjøsa 

1. Multi-day, multi-klubb, multi-area trips beter 
uitwerken (rapport) 

2. Hoe is het risico van tunnelvisie bij 
schaatsdruk te beperken? (rapport) 

3. Inzoomen op risico tot ijsdrift aan de hand 
van signaallijst (gidscommissie) 

 

../../../02.Gidsen/02.Gidsopleiding/03.IJsbeoordeling/IsdriftSingaler.docx


Tip van Wim: 

“Werk aan je Zweeds 
schaatsen kennis - 
uitrusting -  gezelschap 
tijdens de zomer.” 

 

 

EINDE GIDSCOMMISSIE 

Foto: Rob Mulders 



Fotowedstrijd 2014/2015 

Picasaweb met ingezonde foto’s: hier 

 

Winnaar: Gerry de Vries met foto 

 “Little man – Big ice” 

(foto 1 van het Picasaweb album) 

https://picasaweb.google.com/104169386732160759759/HLSKFotowedstrijd20142015?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJD58oHck6768QE&feat=directlink


HLSK Statistieken seizoen 2014/2015 

Gert-Jan Vroege, 11 april 2015 



HLSK Statistieken seizoen 2014/2015 

Veel gevlogen 



HLSK Statistieken seizoen 2014/2015 



HLSK Statistieken seizoen 2014/2015 

Er zal geschaatst worden 



HLSK Statistieken seizoen 2014/2015 

Innovatie deze winter: 
Schaatsen en varen 



HLSK Statistieken seizoen 2014/2015 
Nieuwe gids Luuk 
Dat maakt 11 ! 



Aantal deelnemers 

1-apr-11 1-apr-12 1-apr-13 1-apr-14 1-apr-15 

Rijdend  78 90 90 99 113 

Niet-rijdend  7 10 11 16 10 

Supporter 3 

Wachtlijst  0 1 12 8 0 

Totaal  85 101 113 123 126 

            

Man  66 74 79 85 88 

Vrouw  19 27 35 38 38 

  22% 27% 31% 31% 30% 

            



Trip aankondigingen 

  2010/11  2011/12  2012/13 2013/14 2014/15 
HLSK-Trips  8 7 8 5 13 

HLSK-Dagtochten  3 5 8 0 1 

            

Privétrips  7 4 5 6 1 

Privédagtochten  10 1 7 0 0 



Tochten en kilometers 

Onderdeel  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  

Aantal klubbturer  50 33 42 24 57 

Aantal kilometers verreden 
Klubturer 

2011 km 1250 km 1791 km 1069 km 2090 km 

Gemiddelde afstand per 
dagtocht  

40 km 38 km 43 km 44,5 km 37 km 

Afstand van alle deelnemers 
opgeteld  

11.455 km 8.504 km 11.230 km 6.795 km 11.793 
km 

Gemiddelde groepsgrootte  6,3 6,7 5,9 6,4 5,9 





Plurrningsverwachting per deelnemer in km  



Plurrningsverwachting in HLSK Klubtur 

Onderdeel  2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  

Aantal plurrnings in Klubtur 4 2 1 2 6 

Verwachting voor deelnemer in 
km  

2864 km 4252 km 11230 km 3398 km 1966 km 

Verwachting voor groep in km  503 km 625 km 1791 km 535 km 348 km 

Verwachting voor deelnemer in 
aantal tochten 

79 111 247 77 53 

Verwachting voor groep in 
aantal tochten 

13 17 42 46 10 



Plurrningsverwachting Klubbtur v Privé 

Onderdeel  Klub  Privé 

Aantal plurrnings  6 2 

Verwachting voor deelnemer in 
km  

1966 km 1933 km 

Verwachting voor groep in km  348 km 361 km 

Verwachting voor deelnemer in 
aantal tochten 

53 47 

Verwachting voor groep in 
aantal tochten 

10 9 



Op naar volgend seizoen 
Dit kaartje om uit te delen wordt ter beschikking gesteld aan alle HLSK-deelnemers. 



Act Leontine en Anja – pagina 1 
Geel Anja   Groen Leontine 
   
Hoe dik is dat ijzige plafond nou eigenlijk voor vrouwen die het ambiëren om 
schaatsgids bij de HLSK te worden. 
  
Beste Rob wij weten best waarom je ons vrouwen gevraagd hebt voor de 
gidsenopleiding 
  
Al die mannen die zich maar willen bewijzen daar heb jij allang genoeg van. Ons  is die 
drang compleet vreemd. 
  
Wij bieden onze onzekerheden op een presenteerblaadje aan. 
En natuurlijk heb je als echte man na een lange dag schaatsen ook een keukenprinses 
nodig. 
  
Wij bieden de mannen het ultieme gevoel van nodig zijn door ons op gebieden als 
Computervaardigheden, GPS technieken en materialen en stompzinnige technische 
snufjes lekker dom voor te doen. 
  
En natuurlijk moeten de mindere schaatsgoden, die weer eens door de Bokito’s van het 
ijs gereden  zijn, opgevangen worden 



Act Leontine en Anja – pagina 2 
Geel Anja   Groen Leontine 
 
Ook voor entertainment nemen wij vrouwen de zorg op ons. Een salsa dansje in de 
slaapkamer met  viking Luuk 
  
En wie zorgt ervoor orde, rust ,en regelmaat ?  
  
Vooral voor de broodnodige rust waren we volledig op ons zelf aangewezen 
  
Maar even terug naar dat ijzige plafond 
  
Aan ons vrouwen de nobele taak door dat plafond heen te breken 
  
Natuurlijk moeten wij dames daarvoor goed opgeleid worden. Onze opleider had hier 
een intiem weekendje voor 3 bedacht, zodat er maximale aandacht zou zijn voor alle te 
leren vaardigheden.  
  
Ik heb nog geprobeerd wat Zweedse ijsgoden te lokken door een flinke hoeveelheid 
drank in te slaan, maar dit is helaas niet gelukt. 
  
 Wij konden hierdoor niet meer wegduiken, voor mij een belangrijk gegeven 



Act Leontine en Anja – pagina 3 
Geel Anja   Groen Leontine 
 
Ik ben nu zover dat ik  eigenlijk niet meer van kop af wil. Veel te lekker, zelf bepalen in 
welk wak je wilt schaatsen.  
  
In verband met de hoge temperaturen was het soms lastig om het ijs op te komen. 
Open aan de kanten. Hiervoor vonden we gelukkig wel een oplossing voor door onze 
sterke man lief aan te kijken en vervolgens op wat grote boomstammen diep in het bos 
te wijzen. Hier kon hij geen weerstand aan bieden.  
  
Voor deze opgedrongen inspanningen nam hij vervolgens wraak door in een niet bij te 
houden marstempo de 2 km tussen de meertjes te overbruggen. Zwetend en 
glibberend op salomonschoenen renden wij achter onze schaatsmeester aan.  
  
Ondertussen een broodje etend, omdat het ijs mogelijk snel zacht zou worden en we de 
150  km niet zouden halen, Pauzes..daar  hadden we echt geen tijd voor.  
  
Heel leuk zo’n weekend met 2 vrouwen op pad, maar niks aan zonder HLSK-bus. 
Hiervoor had het creatieve brein van onze opleider 2 kersverse afgestudeerde 
bodyguards geregeld die, terwijl wij lekker hoog en droog in het vliegtuig zaten, de bus 
naar het vliegveld Olso Gardermoen reden om ons op te pikken. 



Act Leontine en Anja – pagina 4 
Geel Anja   Groen Leontine 
 
Een luxe waar wij nu niet meer zonder kunnen. Je zou ons verwende nesten kunnen 
noemen.  
  
Maar bescheidenheid blijft bij ons de boventoon voeren 
  
En we zijn dankbaar dat we de kans krijgen om te bewijzen dat we 
-     wel kunnen  kaartlezen 
- wel beslissingen kunnen nemen 
- niet eigenwijs zijn 
- niet altijd gemakzuchtig zijn 
- doorgaan;ook als we door het ijs zijn geplurt 
  
Daarnaast moet ik toch nog even aangeven dat er aan bepaalde bovengenoemde 
eigenschappen  ook voordelen zitten 
  
- beslissingen uitstellen houdt namelijk opties open 
- eigenwijsheid betekent ook zelf nadenken  zelf wijs zijn 
gemakzuchtig zijn betekent dat je efficient met je energie omgaat en overhoudt voor de 
gevallen waar het er echt toe doet! 



Act Leontine en Anja – pagina 5 
Geel Anja   Groen Leontine 
 
Kortom wij vrouwen breken makkelijk door dat Karnis plafond en wat die 
bescheidenheid betreft forget it 
  
En mocht het grove doorbreekwerk alsnog mislukken  dan hopen we gewoon op  
sublimatie van het karnisigge plafond 
  
De weg van de minste weerstand en daar lusten wij schaatsers natuurlijk wel pap van 
glijden glijden en nog eens glijden!! 
 
THE END – (Daverend applaus vanuit de zaal!) 
 
 

LINK NAAR DE BIJBEHORENDE FILM VAN LEONTINE EN ANJA: Hier 

http://www.youtube.com/watch?v=3t5FozgMs0g&feature=youtube_gdata_player

