
Kluunschaatsen of noren?  
Regelmatig krijg ik de vraag of je persé kluunschaatsen (ook wel Zweedse of langlauf-schaatsen genoemd) mee 
moet nemen naar Runn. In maart 2016 nam ik - mede dankzij de firma Viking - beide soorten schaatsen mee naar 
Runn om te vergelijken (samen met twee stalen schaatsbeeldjes leverde dat wel een logistiek uitdaging op ;-) 

 
Om te beginnen wat disclaimers: 
Ik ben geen specialist 
Ik rij normaal gesproken op noren (op de 
baan), op Runn heb ik zowel op noren als 
kluunschaatsen geschaatst 
Ik heb ervaring met verschillende merken 
noren, maar slechts met 2 merk/type 
kluunschaatsen (5 jaar geleden gehuurde 
Alpina's, dit jaar de Viking VC3)  
 

 
Bij de genoemde kluunschaatsen sta je helemaal achterop de schaats (ik heb gezien dat bij de Zweden er een flinke 
variatie is in het aantal cm's dat er nog achter je hak uitsteekt). De punt heeft een extreem luie natuurijsbocht. Het 
ijzer is iets dikker dan noren-ijzers. 
De noren die ik gebruikte, hebben ook een natuurijsbocht geslepen (maar minder extreem dan de 
kluunschaatsen), en zijn klapschaatsen. 
Ik heb beide soorten schaatsen onder verschillende ijscondities gebruikt: van redelijk glad/vlak ijs, tot hobbelig ijs 
en fondantijs. En héél kort samengevat is mijn conclusie: kluunschaatsen zijn een zegen voor je enkels, maar je 
betaalt met wat meer werk voor je dijen. 
 

 
 
Als je een goede noren-techniek hebt (en dan met name: bijhaal, rust in je slag, goed overkomen en goed achterop 
zitten), zijn noren op goed tot redelijk ijs ontspannender voor je benen. De pendulebeweging, waarmee je afzet 
vooral door je gewichtsverplaatsing gebeurt, is met noren gemakkelijker dan met de kluunschaatsen. 
Kluunschaatsen zorgen ervoor dat je meer de 'Zweedse' slag krijgt, waarbij het vooral de benen zijn die het werk 
doen. 
Anderzijds: als het ijs flink hobbelig is, moet je met noren wel echt goed achterop zitten (en met klapschaatsen al 
helemaal) om niet te blijven steken. Op kluunschaatsen sta je automatisch helemaal achterop, is je gewicht meer 
naar achteren en glij je dus eenvoudiger over het hobbelige ijs heen. (Maar: bij echt over-is en bij fondantijs werkt 
geen enkel type schaats nog goed ;-) 
 
Deze algemeenheden heb ik proefondervindelijk op het ijs van Runn bevestigd gezien (gevoeld). 
Maar ik merkte ook wat andere aspecten die mee kunnen tellen: kluunschaatsen zijn echt wel heel veel 
eenvoudiger bij het klunen. En op Runn moet je dat zowel bij Storsund om naar het volgende meertje te gaan, als 
bij de koffie (zowel bij de Framby Udde als bij de kiosk van Roxnas). 



En dan de enkels: de kluunschaatsen die 
ik mee had, zitten echt als sloffen. De 
stabiliteit is onvoorstelbaar. Ik heb 
noren maat 40, schoenen maat 41 en 
kluunschaatsen maat 42. En nog stond ik 
zonder enige inbalans op het ijs.  
(Nog wat sterker: der laatste dag had 
mijn dochter beurse plekken op haar 
enkels. Haar noren kon ze echt niet 
meer aan. Ze heeft maat 37 schoenen, 
dus hebben we een stel sokken voor in 
de kluunschaatsen gedaan, en ze heeft 
er zonder enig probleem nog een hele 
ochtend op kunnen schaatsen.) 
 
Voor mezelf heb ik besloten om naar Runn altijd zowel mijn noren als de kluunschaatsen mee te nemen: de noren 
voor als het mooi ijs is en ik lekker technisch wil zwieren, de kluunschaatsen voor een toertocht, wat avonturieren 
op de kleinere - minder goed geveegde - baantjes met een regelmatige koffiestop. 
  

 


