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In deze vijfde (en voor dit seizoen laatste) nieuwsbrief: Actuele ijscondities - Schaatsen in maart – Vijftig tinten ijs - Uit 
de oude doos: de kunst van het ijsmaken - Eind maart = zomerreces 
 

Actuele ijscondities 
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief (1 maart) is het na een korte periode van kou opnieuw kwakkelen 
in midden Zweden. Het gebied waar normaal gesproken de beste schaatscondities zijn en de meeste geveegde banen 
heeft (ongeveer de lijn Stockholm – Falun – Orsa) heeft al de hele winter last van te hoge temperaturen. 
Vandaag is er veel sneeuw gevallen en het ijs is op de meeste plekken te dun om veegmachines te dragen. 
Ook in maart zul je waarschijnlijk alleen kunnen schaatsen met een gids (of een local die weet wat ie doet) óf verder 
naar het Noorden moeten gaan: Östersund (8 km baan), Umeå / Tavelsjö (16 km baan), Lycksele (5 km baan) of Luleå (10 km 
baan). 
In de rest van Zweden blijven de omstandigheden wisselend: soms voldoende dik ijs, soms nog open wakken. Er wordt 
op verschillende kleinere meren geschaatst. 
Schaats uitsluitend met alle veiligheidsmaatregelen in acht én met een gids of local die weet wat ie doet. 

 
Schaatsen in maart   
Een enkele ijsvereniging heeft het seizoen al gesloten. Maar je kunt – zeker met een gids – ook in maart nog 
heerlijk schaatsen in Zweden. In sommige jaren kan er tot half/eind april worden geschaatst.  
Zeker de ijsbanen meer in het Noorden zijn er op ingesteld om nog wel enkele weken open te blijven. 
Er zijn namelijk een paar grote voordelen aan het schaatsen in maart: 
Vers ijs – De afwisseling van dooi en nachtvorst zorgt telkens voor 'vers', glad ijs. Op dit moment zijn de schaatsers in 
Zweden vol lof over de kwaliteit van het ijs: strak glad, hard en zonder scheuren. 
De dooi overdag kan ook voor een nat dagje zorgen. Zeker in maart is het niet ongebruikelijk dat je door een laagje 
water moet schaatsen. Maar dit natte ijs glijdt juist heel erg goed. In het algemeen is de dag erna  een nieuwe laag ijs 
gevroren, of is het water weggezakt. (Tip: twee kleine plastic zakken om je sokken in je schoenen zorgen dat je voeten 
min of meer droog blijven. Tip 2: het STF hostel Vandrarhem heeft uitstekende droogkasten, zodat je de volgende dag 
weer met droge schaatsen verder kunt.) 
Rust - Schaatsen in Zweden is so-wie-so 
schaatsen in alle rust. In maart is het niet 
ongebruikelijk dat je op een dag schaatsen 
een paar keer een stel schaatsers tegenkomt, 
en verder niet. (Waarschuwing: ga dus nooit 
alleen schaatsen. Zelfs als het ijs veilig is (dit 
seizoen dus lang niet altijd!), op natuurijs kun 
je wel vallen. Ook als de schade beperkt is, 
als je niet zelfstandig verder kunt, en je 
mobieltje is kapot gevallen of door de kou 
zonder batterij, kan het lang duren voordat 
iemand je vindt, met alle gevaren van 
onderkoeling van dien.) 
Ruimte - In de komende periode hebben alle 
schaats-hotspots (In Falun het STF hostel 
Vandrarhem en Framby Udde Resort, in 
Sigtuna Hotel Kristina) in het algemeen weer 
ruimte genoeg.  
Lange dagen - Je hebt eigenlijk een veel langere schaatsvakantie als je in maart gaat. Begin januari is een dag in 
Zweden zo'n 6 uur lang (van zonsopkomst tot zonsondergang). Eind maart is de dag 13 uur lang! Dat is ruim twee keer 
zoveel daglichturen. (Na de eerste week in maart telt de dag al 11 uren). 
 



Over-is – Let op! Met de iets hogere temperaturen overdag zul je ’s middags regelmatig dooi- of kwelwater aan de 
zijkanten van de baan treffen. Dit water bevriest ’s nachts. Als het echter niet koud genoeg is, zal er alleen een dun 
laagje ijs op het smelt- of kwelwater komen. Je krijgt dan over-is: een dun laagje ijs op water op de eigenlijke ijsvloer. 
Hier kun je NIET op schaatsen! Als je door het bovenste laagje ijs zakt, staat je schaats gelijk stil en wordt je als het 
ware over je schaats heen gelanceerd. Als je ’s ochtends dus verse plekken zwart ijs ziet: eerst even controleren of het 
bovenste laagje dik genoeg is om je te houden. 
 

Vijftig tinten ijs 
Het heeft niet uitsluitend met Zweden te maken. Maar wél met 
schaatsen: de termen die we hebben om het ijs te beschrijven. 
Want de eskimo's hebben dan wel heel veel woorden voor 
sneeuw; 'ijs' komt in het Nederlands bijzonder vaak voor. Van 
zwart ijs tot donorijs. Van krui-ijs tot pannenkoekijs. Van 
fondantijs tot pakijs. Van ankerijs tot haarijs. En van ijsbericht 
tot ijsgezicht, van ijsschaaf tot ijskonijn. 
 
Bomijs - ijs dat niet op het water rust, maar aan de walkant 
hangt. Melkwit tot gelig. 
Boterijs - ijs met de kleur van boter. Veroorzaakt door 
ijzerdeeltjes in het water. 
Dubbeltjesijs - zwart ijs met kleine ingevroren gasbelletjes (ter 
grootte van het oude dubbeltje). 
Kraakijs - krakend ijs. Het gezegde: 'kraakijs is geen breekijs' is 
net zo betrouwbaar als 'blaffende honden bijten niet.'  
Kristalijs - Uit Zweden: zwart ijs met rechtopstaande ijskristallen erop vast gevroren  
Kruiend ijs / krui-ijs - ijsschotsen die door stroming of wind op elkaar worden geduwd. De vuurtoren van Marken 
zorgt jaarlijks voor fraaie foto's doordat het krui-ijs meters hoog tegen de toren wordt opgestuwd. 
Kwalsterijs - wit, romig, zacht ijs 
Slopijs - schotsenijs ontstaan door een boot. 
Paardenijs - dik genoeg voor paard en slee. 
Waterijs - ijs met een laagje dooiwater erop. 
IJsballet - op schaatsen uitgevoerde dans 
IJsbank - richel krui-ijs die de scheepvaart belemmert 
IJsbericht - (radio)bericht over de toestand van het ijs. Meestal mbt rivieren ten behoeve van de scheepvaart 
 
Bijna honderd ijs-termen vind je HIER. (https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/IJs-soorten.pdf) 
Bronnen: Het ijs-lexicon van Max Dohle, KNMI, Wiki, Woordenboeken en het www. 
 
 

Uit de oude doos: de kunst van het ijsmaken 
Het aantal abonnee’s op deze nieuwsbrief groeit elk jaar nog steeds 
lekker door.  Om de nieuwe lezers goed te informeren, worden 
soms arikelen uit eerdere nieuwsbrieven geredigeerd en herhaald. 
Maar voor de lezers die al jarenlang de nieuwsbrief lezen, kan dat 
leiden tot “oh, dat hebben we al gehad, hoeven we niet meer te 
lezen.” 
Daarom deze vaste rubriek in de nieuwsbrief: een verwijzing 
naar eerdere artikelen.  
Dit keer: Maart in Zweden - de kunst van het ijsmaken. Een 
blog uit 2017 over onze laatste schaatsdagen. “De wind waait 
om de oren, de sneeuw stuift op. Prachtige sneeuwduinen, 
wervelsneeuw over het ijs, zon in het gezicht, glitterende 
ijsblokken, sneeuwmozaieken en prachtig glad ijs.” 
Lees de blog hier (http://bit.do/ijsmaken) 
 



Eind maart = zomerreces
Het seizoen is nog niet afgelopen, maar het 
Al begin november lag er mooi zwart ijs. Het heeft weinig gesneeuwd deze winter
dagen. 
Maar voor betrouwbaar ijs moesten de gast
evenementen en toertochten werden wegens te weinig betrouwbaar ijs afgelast of verplaatst. 
beste plekken om te gaan schaatsen in 
alleen veilig met een gids worden geschaatst. 
Adventures (opererend vanuit Stockholm) nu ook gidsen beschikbaar zijn in Falun.
Iets NoordWestelijker, bij Mora en Orsa, hebben de ijsmeesters wél banen kunnen vegen. Maar ook daar was het 
seizoen van de geveegde banen korter dan normaal. 
 

Foto: Christian Andersson, Falun 
 
 
Een goede ontwikkeling is dat steeds meer plaatsen in Zweden het belang van goed onderhouden ijs gaan 
onderkennen. De lijst met schaatsplekken op de website 
nog steeds. De informatie over deze schaatsplekken wordt langzaam maar
geplaatste webcams neemt toe (https://natuurijszwe
websites/Facebook-pagina’s beter bij. 
 
Als de winter zich volgend jaar een beetje 
goed schaatsseizoen te worden! 
 
 
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit seizoen.
De website, Facebook-pagina en Twitter
Daarna gaat NatuurijsZweden met (zomer
(oktober 2020). Graag tot dan! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wichert van Engelen 
NatuurijsZweden.nl 
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Eerdere nieuwsbrieven dit seizoen: 
Nieuwsbrief nr 4 - Actuele ijscondities en Schaatsweerbericht - Voorbereiding van uw schaatsreis - Winters toerisme in 
Dalarna - Voorpret: Runn-Vika-Runn - IJsorganisatie Runn-IS - Uit de oude doos: reisverslag & schaatsen in maanlicht 
(https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201920%20-%204.pdf) 
 
Nieuwsbrief nr 3 - Webcamera’s - Het Zweedse (schaats-) klimaat - Actuele ijscondities – Ö,ö,ö, 100 eilanden van Runn 
– Buiten de stad overnachten – Het stadje Sigtuna - Kluunschaatsen of Noren? - Lunch / fika / koek-en-zopie – 
Techniektrainingen & Clinics – Uit de oude doos  
(https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/Nieuwsbrief%201920%20-%20nr%203.pdf)  
 
Nieuwsbrief nr 2 - Nieuwsbrief in nieuwe vorm – Hoe schaats jij? - Sigtuna en Sigtunarännet - Buffelavond met 
presentatie - De multi-merentocht (en 7 andere schaatsreizen) - Het ijs in december - 18 Zweedse schaatsplekken - 
Skate4Air daylightchallenge – Schaatsbeeldjes - 12 maal een echte (winter-)Zweed 
(https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/nieuwsbrief%201920%20-%20nr%202.pdf) 
 
Nieuwsbrief nr 1 - Waar kun je schaatsen in Zweden? - De eerste schaatskalender - Website geactualiseerd - Wat 
maakt Runn tot zo’n goede schaatsplek? – Sigtuna en Stockholm - Korting op de overnachtingsprijs – Buffelen - 
Schaatsen in de Kerstvakantie? 
(https://natuurijszweden.nl/onewebmedia/nieuwsbrief%201920%20-%20nr%201.pdf) 
 
Eerdere nieuwsbrieven: (https://natuurijszweden.nl/Afzet/nieuwsbrieven.html) 
 
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door! 
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl 
Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief" naar schaatsen@natuurijszweden.nl 
 

  



Sponsors 
NatuurijsZweden is een not-for-profit, min of meer uit de hand gelopen, hobby. 
Om de kosten in de hand te houden, hebben een paar sponsoren zich bereid verklaard om NatuurijsZweden de 
komende jaren te ondersteunen. 
 
Hoofdsponsors: 
 

RunnWinterWeek – Deze organisatie heeft nauwelijks meer een introductie nodig. Niet 
alleen organiseren zij elk jaar de Runn Winter Week, maar tevens vormen zij de spil tussen 
de vele betrokkenen die zorgen dat er elk jaar de langste (en breedste) natuurijsbaan ter 
wereld geveegd wordt op Runn, bij Falun en Borlänge. (http://www.runnwinterweek.se/) 
 

 
OutdoorXL - OutdoorXL in Barendrecht is dé outdoorspecialist van Nederland. In de winkel 
van 8000m2 (naast de IKEA) kun je terecht voor outdoor, wintersport, kamperen en natuurlijk 
schaatsen.  
Zo vind je bij OutdoorXL een grote collectie Zweedse Schaatsen, Noren, klapschaatsen en 
meer. Kom langs of bekijk het aanbod op outdoorxl.nl (http://outdoorxl.nl/) 
 

 
 
Sponsoren: 

ICEguide - Stockholm biedt fantastische schaatsmogelijkheden. Stockholm Adventures biedt 
verzorgde schaatstochten op natuurijs met een gids. Als je Stockholm bezoekt tussen December 
en Maart, ga één of meer dagen op Zweedse kluunschaatsen op vers natuurijs. (http://iceguide.se/) 

 
 

 

Hotel Kristinna – Dé uitvalsbasis voor het schaatsen bij Sigtuna. Een prettig hotel in het centrum 
van Sigtuna, slechts een paar honderd meter van de schaatsopstapplek. 10% korting voor lezers 
van NatuurijsZweden. (https://goo.gl/Zqkc4b) 

 
 

Sigtunarännet – De opvolger van de beroemde Vikningarännet. Een goed georganiseerde 
toertocht op het ijs bij Sigtuna.  Dit seizoen op 17 feb 2019. (http://www.sigtunarannet.se) 
 

 
 

Dala Active Skaters – De schaatsclub van Falun en Borlänge. Zij organiseren elke zaterdagochtend 
een techniekles plus een korte toertocht over Runn. Daarnaast is DAS-schaatser Christian 
Andersson de hofleverancier van prachtige foto’s voor NatuurijsZweden. 

 
 

STF Hostel Vandrarhem Falun – Dé hotspot voor schaatsers in Falun. Een gezellig hostel met 
1-, 2-, 3- of 4- persoonskamers. Kookgelegenheid en ontbijtbuffet. In een buitenwijk van 
Falun. Goed bereikbaar met OV. 7 minuten lopen tot op het ijs.  
15% korting op de overnachtingsprijs voor lezers van NatuurijsZweden. (https://goo.gl/qvrTuE) 

 
 
 
 
 


