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Inleiding.
Vele uren heb ik op de ijsbaan doorgebracht, steeds weer opnieuw inslijten van
kleine bewegingsaanpassingen om mijn schaatstechniek alsmaar te verbeteren.
En dan denk je dat je het onder de knie hebt, dan geeft iemand weer een
aanwijzing die je weer op een volkomen ander spoor zet.
Vanaf het begin dat ik met het schaatsen op noren bezig ben, heb ik ook altijd
heel veel gediscussieerd over schaatstechniek en geanalyseerd bij anderen hoe
zij het nu deden.

Toen ik zelf schaatslessen ging verzorgen, moest ik al die kennis en ervaring
gaan omzetten in oefeningen voor schaatsers met allerhande verschillende
niveaus. Het nodige staat geschreven over hoe het allemaal zou moeten, maar
niets over hoe je een cursist of pupil dit kan aanleren, welke oefeningen zou je
kunnen doen om iets aan te leren.

Tijdens de eerste stap op het ijs aan het begin van het schaatsseizoen valt
meteen weer op dat ijs erg glad is. Dat lijkt natuurlijk heel logisch maar zo
voelde dat aan het eind van het vorige seizoen niet.
In dit e-book lees je hoe je weer ontspannen en zelfverzekerd kan schaatsen.
Met behulp van een aantal oefeningen kun je een prachtig seizoen tegemoet
zien.

Veel leesplezier!

Vincent Van Wersch
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Houding.
Het allereerste aspect van het schaatsen dat aan bod moet komen aan het
begin van een schaatsseizoen is de houding. Eerst een beetje theorie.

De uitgangspositie bij het schaatsen is hierboven schematisch weergegeven.






Enkels gebogen zodat de knie boven de tenen komt (enkelhoek).
Knieën gebogen (kniehoek)
Bekken naar achteren kantelen ofwel je stuitje naar het ijs laten wijzen.
Borstbeen naar de knie toe.
Nek ontspannen.

Het is onmogelijk om alle aspecten van een goede houding tegelijk aan te
pakken, daarom doen we dat in stappen.
Met het stappenplan bereiken we uiteindelijk het beste resultaat.
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5 - Stappenplan
Een juiste enkelhoek is het eerste vereiste van een goede schaatshouding. Om
de juiste grip op het ijs te hebben moet de enkelhoek zo klein mogelijk zijn, de
knie moet boven of zelfs voorbij de tenen gedrukt worden. Alle oefeningen
mogen zo vaak mogelijk herhaald worden, zodat je spieren eraan gewend
raken.
Alle afbeeldingen geven mogelijke correcte houdingen weer, voor ieders lijf
een geschikte variant.
Voordat je op het ijs stapt is het aan te raden een eenvoudige warmingup te doen. Bijvoorbeeld 2 rondjes rustig warmlopen en daarna rekken.
Zoek vooral de enkelhoek alvast op en probeer ook alvast een paar keer
de juiste houding op één been uit.
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De eerste oefening op het ijs bestaat uit glijden met 2 benen naast
elkaar, de knieën druk je boven of zelfs voorbij de tenen. Het
bovenlichaam mag helemaal rechtop blijven. Beweeg een beetje op en
neer zodat je goed het verschil kunt voelen tussen de verschillende uitersten in
de houding.

Houd de houding uit de vorige oefening vast, maar til nu steeds één
schaats een klein beetje van het ijs. Let daarbij op dat je het hele been
inclusief je heup gelijkmatig optilt, twee centimeter is voldoende. Om de
beurt til je het linker en rechter been op, daarbij is het vooral belangrijk om
steeds de beweging te herhalen. Dus het gaat om het steeds opnieuw opzetten
van de houding.
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De moeilijkheidsgraad wordt steeds iets hoger, nu gaan we glijden op één
been. Dit doen we in tweetallen, waarbij je partner jou ondersteunt,
zodat de balans gegarandeerd is en je jezelf volledig kan concentreren op
de houding. Wissel steeds af van linker naar rechter been. Ook hier geldt
wederom, het steeds opnieuw opzetten van de houding is het belangrijkste.
Verder is het nu belangrijk dat je bijhaalbeen naar achteren uitsteekt, zodat er
enige ruimte is tussen beide benen.
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Nu ga je het glijden op één been alleen oefenen. Deze oefening is extra
moeilijk omdat je nu zelf in balans moet blijven zonder ondersteuning
van buitenaf.
Doorloop eerst steeds stap 2. en 3. , verzeker jezelf van de juiste houding en
breng dan het bijhaalbeen pas naar achteren. Door de juiste basishouding
steeds op te zoeken wordt de oefening uiteindelijk makkelijker.
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Conclusie
Het glijden op één been, afwisselend op de linker en de
rechter schaats, dat is schaatsen.
Deze oefeningen zijn een basis voor iedere schaatser, van elk niveau en elk
seizoen weer opnieuw. Persoonlijk blijf ik deze oefeningen door het hele
seizoen steeds weer opnieuw herhalen. Want niet alleen om stabiel en
zelfverzekerd op het ijs te staan is de correcte basishouding van belang, ook
voor een perfecte krachtoverbrenging op het ijs is een goede grip noodzakelijk.
Zonder de juiste grip kun je nooit goed in balans zijn en wordt de uitvoering van
alle andere aspecten van de schaatsbeweging erg bemoeilijkt.

Succes en veel plezier met schaatsen.
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Tot slot.
Ik hoop dat je na het lezen van dit e-book veel vertrouwen gaat winnen op het
ijs en dat je ontspannen kan schaatsen. Mocht je alsnog graag gebruik maken
van mijn persoonlijke aanwijzingen en feedback tijdens schaatstrainingen,
bekijk dan mijn lessenaanbod op www.togrow.eu/schaatsen/
of neem contact met mij op. www.togrow.eu/contact/

Verder kan je mij volgen op

www.facebook.com/grow.learn.train
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