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Heel Nederland beleeft veel plezier aan de schaatssport. De KNSB heeft veiligheid daarbij hoog in het
vaandel staan, omdat de sport net als vele andere sporten risico’s met zich meebrengt. Voor
shorttrack, mass start en alle marathonwedstrijden volgens de regelgeving van de KNSB geldt een
helmplicht en zijn er eisen ten aanzien van snijvaste kleding. Als het gaat om topsport volgt de KNSB
de eisen die de ISU stelt. De KNSB bekijkt samen met haar achterban en de ijsbanenexploitanten hoe
we veiligheid verder kunnen bevorderen in de wedstrijd- en recreatieve schaatssport.

Breedtesport
De KNSB is blij dat veel wedstrijdschaatsers en ook recreatieve schaatsers al zelf hun
verantwoordelijkheid nemen als het gaat om veiligheid. Verder zet de KNSB zich samen met haar
achterban en andere partijen in voor veilig schaatsen en inline-skaten:
• De KNSB vindt het belangrijk om veiligheidsadviezen uit te dragen; zo staan deze adviezen op
knsb.nl en worden ze extra gepromoot bijvoorbeeld als er natuurijs is. Deze adviezen zijn tot stand
gekomen in samenwerking met voorkomblessures.nl.
• Alle deelnemers aan KNSB clinics zijn verplicht om een helm te dragen.
• Zo’n 90% van onze KNSB verenigingen geeft aan dat veiligheid een actueel thema is voor hen.
Veel KNSB verenigingen adviseren veiligheidsmaatregelen zoals een helm aan hun leden of
verplichten dit bijvoorbeeld bij het jeugdschaatsen.
• In geval van natuurijs zijn er speciale door de KNSB veilig bevonden toertochten; een van de
eisen is een goede EHBO.
• Vanaf 1 september 2016 geldt de helmplicht en het dragen van hand-, scheen- en
enkelbescherming naast shorttrack en mass start ook voor alle marathonwedstrijden onder
regelgeving van de KNSB. De KNSB bekijkt samen met haar achterban en de
ijsbanenexploitanten hoe we veiligheid verder kunnen bevorderen in de wedstrijd- en recreatieve
schaatssport.

Topsport veiligheidsmaatregelen op en om de ijsbaan
De sport heeft zich als het gaat om veiligheid door de jaren heen ontwikkeld. Dit gaat om vereisten
voor boarding, ijsverzorging en medische zorg, zoals:
Air boarding. Deze is getest en goedgekeurd in samenwerking met TNO en ISA Sport
Bij shorttrack hebben we free standing boarding: deze beweegt mee
EHBO bij wedstrijden.
o Bij niet landelijke en niet internationale wedstrijden moet voldoende EHBO aanwezig zijn.
o Bij landelijke marathonwedstrijden en internationale marathonwedstrijden in Nederland is
Service Medical aanwezig met tenminste twee EHBO-posten á twee personen, minimaal
een arts en twee traumaverpleegkundigen.

Veiligheidseisen uitrusting schaatsers per sport
Shorttrack
Internationaal (ISU-verlichting) snijvaste kleding op de vitale delen met daarover een wedstrijdpak. De
Nederlandse shorttrackers rijden als enige in de wereld met een pak dat geheel uit snij-vast materiaal
bestaat. Verder is een shorttrackhelm verplicht.
Langebaan
Nog geen verplichtingen aangaande het dragen van preventieve veiligheidskleding.
Helm mag. Wel zijn de uiteinden van de schaatsen rond geslepen.
Mass Start
De ISU heeft de volgende veiligheidsmaatregelen voorgeschreven: helm (shorttrack-helm, ASTMstandaard), volledig snijvast pak of een pak met snijvast materiaal op de vitale delen voor topsport.
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Voor overige wedstrijden onder regelgeving van de KNSB geldt eveneens de
helmplicht en snijvaste hand-, scheen- en enkelbescherming.
Marathon
De invoering van de extra veiligheidsmaatregelen boven de reeds bestaande veiligheidsvoorschriften
is het directe gevolg van een aantal ernstige ongevallen in 2014. E.e.a. heeft er toe geleid dat de
KNSB direct na de ongelukken in overleg met St. Service Medical de bemanning bij de
marathonwedstrijden heeft opgeschaald en een werkgroep ingesteld. De KNSB heeft mede op basis
van de input van deze werkgroep met sporters en experts extra veiligheidsmaatregelen genomen op
en om de ijsbaan en voor de uitrusting van schaatsers.
In 2015 is op landelijk niveau de helmplicht ingevoerd en het dragen van snijvaste materialen op
bepaalde lichaamsdelen. Vanaf 1 september 2016 zijn de eisen van snijvaste kleding aangescherpt.
Deelnemers aan landelijke en internationale KNSB marathonwedstrijden op kunstijs en natuurijs zijn
verplicht om een volledig snijvast pak of een pak met snijvast materiaal op de vitale delen te dragen.
De KNSB volgt hiermee de internationale richtlijnen mass start van de ISU.
Vanaf 1 september 2016 geldt de helmplicht en het dragen van hand-, scheen- en enkelbescherming
voor alle marathonwedstrijden onder regelgeving van de KNSB.
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