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In deze nieuwsbrief: Schaatsen in maart – NatuurijsNederland - Oud ijs – Blaren voorkomen – Krui-ijs – Zweden is niet duur - 
Tweede kopje koffie gratis – Schaatsbeeldjes – YouTube-kanaal NatuurijsZweden – Een lang weekeinde Runn - Instagram 
 
Schaatsen in maart 
Op dit moment, tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief, hebben zowel de Zweden als de Nederlandse bezoekers ijspret met 
de Runn Winter Week. Maar ook daarna – ook in de voorjaarsvakantie – is Falun de schaatsplek bij uitstek. 
Het blijft ijs en weder dienende, maar normaal gesproken kan er tot eind maart, begin april geschaatst worden op Runn. De 
ijsmeesters van Runn-Is blijven de banen vegen. Dala Active Skaters blijft elke week een techniektraining en een toertocht 
organiseren.  
Elke dag is het ijs weer anders, maar geschaatst kan er altijd worden.  
Maart is een uitstekende periode om naar Falun te gaan. 
 
Temperaturen - Schaatsen doe je ook omdat het lekker koud is. Maar in Zweden kan het echt erg koud worden. Bij -20 overdag 
moet je op bevriezingsgevaar gaan letten. In maart zijn de dagtemperaturen een stuk gematigder. De gemiddelde maximale 
dagtemperatuur is in januari nog -1.6, in februari -1.2 en in maart al 2.9. (Nb: boven het ijs ligt de echte temperatuur een stuk 
lager). Al met al hou je het een stuk langer op het ijs uit. 
Rust - Schaatsen op Runn is so-wie-so schaatsen in alle rust. Er is erg veel baan geveegd, het meer is groot, en er is zeker geen 
sprake van massa-toerisme. In de na-RunnWinterWeek-periode 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. Het ijs is wel veilig, maar op 
natuurijs kun je wel vallen. Ook als de schade beperkt is, als je niet zelfstandig verder kunt, en je mobieltje is kapot gevallen, 
kan het lang duren voordat iemand je vindt, met alle gevaren van onderkoeling van dien.) 
Ruimte - In de komende periode hebben de twee schaats-hotspots (het STF hostel Vandrarhem en Framby Udde Resort) in het 
algemeen ruimte genoeg.  
Lange dagen - Je hebt eigenlijk een veel langere schaatsvakantie als je in maart gaat. Begin januari is een dag in Falun 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). 
 
NatuurijsNederland 
Op dit moment, tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief, is half Nederland in 
de greep van een aanstormende kougolf. Kunnen we in de laatste week van 
februari, begin maart schaatsen op Nederlands natuurijs? 
NatuurijsZweden blijft u op Facebook, Twitter en Instagram op de hoogte houden 
van de schaatsmogelijkheden in Zweden. Maar tussendoor komen er posts bij 
onder de noemer ‘NatuurijsNederland’ over het schaatsen op Nederlands 
natuurijs. Hou facebook, twitter en Instagram in de gaten! 
 
Oud ijs 
Zweden heeft jaarlijks niet een paar dagen ijspret, maar enkele maanden 
(december-maart). Daarmee wordt het ijs natuurlijk ouder. Het beste is dit te 
merken aan de scheurvorming. De sneeuw buiten de banen drukt het ijs omlaag, 
waardoor het ijs op de banen een beetje omhoog bolt. Dit veroorzaakt bij 
aanblijvende vorst lengtescheuren.  
Maar in maart kan het regelmatig overdag een beetje dooien. Het smeltwater 
vult de scheuren. De nachtvorst zorgt daarmee voor 'vers', glad ijs. 
De dooi overdag kan echter ook voor een nat dagje zorgen. Zeker in maart is het 
niet ongebruikelijk dat je door een laagje water moet schaatsen. Maar het ijs 
eronder is dik genoeg, en glijdt door het laagje water 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.) 
Heel soms sluit de ijsvereniging Runn-is de banen voor een halve dag. Dit is op de momenten dat het smeltwater aan het 
aanvriezen is. Schaatssporen door dat dunne ijs zijn de volgende dag vastgevroren en maken het ijsoppervlak juist heel 
hobbelig. In het belang van alle schaatsers na u, en in het belang van uw eigen schaatstocht de dag erna: ga bij een dergelijke 
sluiting van de banen níet de baan op. 
 
Blaren voorkomen 
Elke middag op het ijs is het wel raak: bloedende voeten verschijnen bij het uittrekken van de schaatsen. Pijnlijk! 
De (nieuwe) schaatsen zaten juist als gegoten. De (baan-)schaatsen geven nooit enige last. En tóch rijden veel mensen hun 
voeten stuk tijdens de eerste tocht op natuurijs. Pijnlijk tijdens de tocht, en al helemaal bij het aantrekken van de schaatsen de 
volgende dag. 
De oorzaak is simpel. En het voorkomen is nog simpeler. 
Op natuurijs heb je meestal een net iets andere slagtechniek dan op de baan. Op natuurijs sta je ongemerkt veel langer op het 
ijs dan op de baan. En als je niet regelmatig op de baan schaatst, is het eerste tochtje op natuurijs gelijk de eerste keer sinds 
een jaar dat je je schaatsen aan hebt. 
Doordat je voet niet 100% gefixeerd zit in je schaatsschoen, schuift je voet een heel klein beetje op en neer in de schoen. Dat 
zorgt ervoor dat je sok of het leer van de schaats over je huid heen schuurt. Dit langdurig schuren zorgt voor schaafwonden of 
(bloed-)blaren. 
Er is maar één manier om dit te voorkomen: zorgt dat nérgens ook maar íets schuurt. 
Dat kan met drie methoden: 
- Zorg dat je een absoluut vast aansluitende schaatsschoen hebt. Eigenlijk alleen te bereiken met thermoplastisch 

vervormbare schaatsen die je dan ook nog eens flink strak aantrekt. (Maar let op: als dit goed gaat op de ijsbaan, wil dat 
niet zeggen dat het op natuurijs ook goed gaat. Zie boven). Nadeel van deze methode: je schaats moet zo strak zitten dat 
er weinig isolerende lucht rond je voet zit, dus je krijgt veel sneller koude voeten. 

- Trek neopreen enkelsokjes aan. Deze sokjes zijn eigenlijk bedoeld om 
met je hak wat meer grip te krijgen in je schaatsschoen (plaatselijk 
wordt je voet iets dikker gemaakt). De sokjes zijn in verschillende dikte 
verkrijgbaar. Ze hebben allen gemeen dat ze zeer strak om je voet 
zitten en daarmee een tweede huid vormen. Deze tweede huid vangt 
het schuren op. 

- Tapen, tapen, tapen. De eenvoudigste en goedkoopste manier. Op alle 
plekken waar je maar enigzins kans hebt op schuurplekken: afplakken 
met sporttape. Grotere plekken: dakpansgewijs plakken. Stevig 
aandrukken en de sporttape vormt een tweede huid. Gegarandeerd 
geen schuurplekken. Met één rolletje van een paar euro doet een heel 
gezin twee seizoenen.  

 
En mocht je dit alles toch vergeten zijn, en heb je een blaar: afhankelijk van de 
dikte: doorprikken, ontsmetten (beetje alcohol, jodium of waterstofperoxide) of 
(bij een dunne blaar) laten zitten en vervolgens tapen. Als je over een blaar 
heen tapet: laat het tape zitten tot ná je laatste schaatstocht.  
Heb je een klein schuurplekje of wondje: neem een klein stukje watten (zo klein 
mogelijk, nét groot genoeg om het deel van het wondje dat open ligt te 
bedekken. Maak dat vet met zalf (vaseline, Nestocyl oid). Druk dat op het 
wondje en doe er een breed stuk sporttape overheen. Ook dit kun je beter een 
paar dagen laten zitten. 
 
Voor de behandeling van blaren wordt ook wel Compeed aangeraden. Dat 
werkt volgens hetzelfde principe als watten en sporttape. 

 
  



Krui-ijs 
Runn is een stuwmeer. Tijdens het ijs-seizoen zorgt het energiebedrijf (dat 
over het stuwmeer gaat) dat het waterpeil zo veel mogelijk onveranderlijk 
blijft. Hiermee blijft het ijs het sterkste. 
Maar later in het jaar, zo ronde de derde week van maart, als er vaker een 
dagje dooi is, wil het ijs toch wel eens gaan schuiven. Waar het ijs schuift 
ontstaat al snel kistwerk: twee stukken ijsvloer die tegen elkaar aangedrukt 
worden, zodat de randen 
elkaar omhoog drukken. 
Een spectaculair gezicht 
dat op Runn in de meeste 
jaren aan het einde van 
het seizoen voorkomt.  

Het kan ook gebeuren dat de stukken ijsvloer een beetje uit elkaar 
schuiven. Dan onstaat een geul met loszittende schotsen. Het ijs van de 
schollen is nog dik genoeg en de ijsschollen zijn vaak groot genoeg om je 
te dragen, maar het is levensgevaarlijk om er overheen te gaan: een losse 
ijsschol kan makkelijk kantelen, waarna je zo het water in glijdt. 
De lokatie van het eerste kistwerk is redelijk voorspelbaar: op de groene 
route naar Storsund kun je het na tweederde van de afstand tegenkomen. 
Op de kaart geven de rode lijnen de meest waarschijnlijke plaats van 
kistwerk of geulen aan. 
 
 
Zweden is niet duur 
Zweden heeft de naam prijzig te zijn. Afgelopen weekeinde waren wij met 6 man sterk in Falun. Ik schoot het eten in de 
pizzeria en de boodschappen voor. Na afloop rekende ik af: voor één maal uit eten en twee uitstekende zelf bereidde 
maaltijden waren we €20,- per persoon kwijt. Eén van de reisgenoten zei gelijk: “het is veel minder duur dan ik dacht”. 
En dat klopt. De meeste prijzen zijn vergelijkbaar met die in Nederland.  
Het huren van een auto op het vliegveld is enkele tientjes per dag. Boodschappen zijn even duur als in Nederland. Alleen verse 
groenten en fruit zijn een heel klein beetje duurder.  
Een bungalow op de Framby Udde heeft vergelijkbare prijzen met Landal 
huisjes. Het hostel kost circa €25 pppn en het ontbijt kost €7,50. De pizzeria 
om de hoek komt op minder dan een tientje per persoon, inclusief een 
drankje. Zelf eten koken is natuurlijk nog goedkoper. 
Twee zaken zijn iets duurder dan in Nederland: alcohol en openbaar vervoer. 
Voor de drank geldt dat licht alcoholische dranken gewone prijzen hebben, 
maar wijn en gedestilleerd een stukje duurder zijn. Lastiger is dat de wijn en 
sterke drank niet overal te koop zijn. Dat wil zeggen: je moet ervoor het 
stadje in. Als je ’s avonds graag een borreltje of een glaasje wijn drinkt: 
neem wat mee in je koffer. 
En ga je wat drinken in een café, hou er dan rekening mee dat de prijzen 
stevig zijn. De meeste cafés rekenen meer dan de cafés op het Leidseplein in 
Amsterdam ;-) 
Openbaar vervoer is ook iets duurder dan in Nederland. Met de bus van Borlänge naar Falun is €4,50. Binnen Falun ben je €3 
per ritje kwijt. De trein is anderhalf keer zo duur als in Nederland, indien je op het laatste moment boekt. Als je vroeger boekt, 
is de prijs ongeveer hetzelfde. Voor twee/drie tientjes reis je van het vliegveld naar Falun. (En een groot deel van dat bedrag zit 
in de speciale afdracht voor het gebruik van de luchthaven-treintunnel – een soort tol). 
Kortom: je schaatsreis naar Zweden hoeft niet duur te worden. 
 
Tweede kopje koffie gratis  
Op één belangrijk punt is Zweden echter juist minder duur dan Nederland: een kop koffie. Als je een kop koffie koopt, lijkt dat 
prijzig: € 3 tot € 4 is een normale prijs. Maar, . . . Zweden kent bij gewone koffie het  "tweede-kopje-gratis"-systeem (in 
Amerika: de gratis refill).  



Als je je koffie op hebt, is het normaal om je kop (aan het ijs: beker) te laten bijvullen. Je hoeft niet opnieuw af te rekenen. Het 
bijvullen heet: pårtår (spreek uit: poortoor met een oo die klinkt tussen een o en een oo in). 
En met het geld dat je zo uitspaart, kun je mooi zo'n overheerlijke typisch Zweedse kaneelbol erbij nemen ;-) 
Let op: dit tweede kopje koffie gratis gaat níet op voor individueel gezette kopjes koffie (capucino, espresso, latte e.d.). 
  
Schaatsbeeldjes 
Alweer enkele jaren leg ik mij toe op het 'bevriezen' van beweging in staal. Van reststukken ijzer las ik compacte beeldjes. 
Schaatsen is daarbij een belangrijke inspiratiebron. 
De beeldjes worden op bestelling gemaakt, maar ik maak ook vrij werk. Zie de  website www.frozensteel.nl. (http://frozensteel.nl/) 
Surf eens naar de site om je te laten inspireren. Of bezoek de Facebook-pagina. (https://www.facebook.com/frozensteel.nl) 
Mijn beeldjes zijn tevens te zien in het STF Hostel Vandrarhem. 
 
 
 
 

 
YouTube-kanaal NatuurijsZweden 
Met een zekere regelmaat (maar niet vaak genoeg ;-) kom ik in Zweden om te schaatsen. Ik maak daar films van. Deze films 
staan overzichtelijk bij elkaar op het YouTube-kanaal van NatuurijsZweden: https://goo.gl/SvVtSb 

Tevens vind je op dit kanaal de video-reviews van kluunschaatsen versus noren en video’s van Edsken en Vika. 
 
Een lang weekeinde Runn 
Zelf vond ik het altijd wat jachtig klinken: een weekeindje naar 
Zweden om te schaatsen. Schaatsen doe je toch voor je rust? 
Maar naar Falun lukt het uitstekend: een lang weekeinde en toch 
het idee hebben dat je een lange schaatsreis hebt gemaakt. 
De truuk? Op donderdagochtend vroeg vliegen en maandagavond 
pas terug vliegen. 
Als je de eerste vlucht op donderdag neemt, een overstap van een 
uur met de intercity neemt (of een auto huurt), kun je ergens tussen 
13:00 en 14:00 uur op het ijs staan. Je hebt dan nog een hele 
middag om het ijs te verkennen en lekker in te schaatsen. 
Vrijdag, zaterdag en zondag heb je hele dagen tot je beschikking. 
(en in maart tellen die dagen heel veel uren)  
Omdat zowel het hostel als de Framby Udde direct bij het ijs liggen, 
ben je geen tijd kwijt aan ‘naar het ijs toe gaan’. 
Op maandagochtend kun je nog heerlijk een paar uur schaatsen. Pas om circa 13:30 uur ga je van het ijs af. En dat is als je 
alle mogelijke vertragingen in het openbaar vervoer incalculeert. Als je met een auto terugrijdt naar het vliegveld kun je 
nog wel 1 tot 2 uur langer op het ijs blijven. 
Natuurlijk is nog een paar dagen langer nóg veel prettiger. Maar als je vakantiedagen beperkt zijn, of je kunt niet zo lang 
weg, is een dergelijk lang weekend een goed schaatsrustpunt.  



Instagram 
Nieuw bij NatuurijsZweden: regelmatig nieuwe foto
en je krijgt (in het seizoen) dagelijks een inspirerende schaatsfoto te zien.
Als je geen Instagram hebt: ook op Facebook en Twitter kun je NatuurijsZweden volgen voor regelmatige 
updates en inspirerende foto’s en video
 
 
Met vriendelijke groet, 
Wichert van Engelen 
NatuurijsZweden.nl 
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Hoe schaats jij? - Accommodatie in alle vormen en maten
Challenge - Lange latten. 
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korting op de overnachtingsprijs - Flex-tickets van KLM
 
Nieuwsbrief gemist? De nieuwsbrieven kunt u online lezen op: 
 
 
 
Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door!
Zelf op de nieuwsbrief-verzendlijst? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "nieuwsbrief" naar 
Geen nieuwsbrief meer? Stuur een (lege) mail met als onderwerp "stop nieuwsbrief"

Nieuw bij NatuurijsZweden: regelmatig nieuwe foto’s op Instagram. Volg NatuurijsZweden op Instagram 
izoen) dagelijks een inspirerende schaatsfoto te zien. 

je geen Instagram hebt: ook op Facebook en Twitter kun je NatuurijsZweden volgen voor regelmatige 
video’s 

                                                                                                        Volg NatuurijsZweden op Facebook en 

Programma Runn WinterWeek – Helmplicht  – Schaatsservice Minnema 
– Schaatsen ná de RWW - Actualiteit 

Kledingadvies – Zweedse schaatsen huren – Met vliegtuig en OV naar Falun 
Schaatsbeeldjes. 

Elke week een toertocht – IJsorganisatie Runn-Is – Tweede kopje koffie gratis (en koek
– Video-Review: Noren of kluunschaatsen? – Blog: Runn

Het ijs in december - Ö, ö, ö, 100 eilanden van Runn - Veel gestelde vragen
picture a day keeps the doctor away - Voorpret: Blogs – Rare jongens die Zweden

Accommodatie in alle vormen en maten – Autoroutes - Zweedse schaatsen of Noren?

 
De eerste schaatskalenders - Wat maakt Runn tot zo’n goede schaatsplek?

tickets van KLM - Buffelavond met schaatsinformatie 

Nieuwsbrief gemist? De nieuwsbrieven kunt u online lezen op: https://goo.gl/B1dTh4  

Deze nieuwsbrief ook voor vrienden? Stuur de mail door! 
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

op Instagram 

je geen Instagram hebt: ook op Facebook en Twitter kun je NatuurijsZweden volgen voor regelmatige 

Volg NatuurijsZweden op Facebook en Twitter 

Schaatsservice Minnema – Voorbereiding 

Met vliegtuig en OV naar Falun – 12 maal een 

kopje koffie gratis (en koek-en-zopie) – 
Blog: Runn-Vika-Runn 

gestelde vragen - 5 Webcams bij 
Rare jongens die Zweden 

Zweedse schaatsen of Noren? - Skate4Air Daylight 

Wat maakt Runn tot zo’n goede schaatsplek? - Helmplicht tijdens RWW - 15% 
 - Schaatsen in de Kerstvakantie? 

schaatsen@natuurijszweden.nl 
schaatsen@natuurijszweden.nl 

 

 

 

 

 


