
“Omdat dit cultureel erfgoed 
een toekomst verdient”

Ambassadeur van 
het schoonrijden.

www.schoonrijden.nu

Ard Schenk

SCHOONRIJDEN
DAT KUN JE BLIJVEN DOEN!

ZOETERMEER IJsbaan SilverDome 
Van der Hagenstraat 20, 2722 NT
zoetermeer@schoonrijden.nu

HEERENVEEN IJsbaan Thialf 
Pim Mulierlaan 1, 8443 DA
heerenveen@schoonrijden.nu

HOORN IJsbaan De Westfries 
Westfriese Parkweg 5, 1625 MA
hoorn@schoonrijden.nu

UTRECHT IJsbaan De Vechtsebanen 
Mississippidreef 151, 3565 CE
utrecht@schoonrijden.nu

DORDRECHT Sportboulevard
Fanny Blankers-Koenweg 10, 3318 AX
dordrecht@schoonrijden.nu

ALKMAAR IJsbaan De Meent
Terborchlaan 301, 1816 MH
alkmaar@schoonrijden.nu

TRAININGSMOGELIJKHEDEN

ADRESSEN

De Meent

Sportboulevard

SilverDome

Thialf

De Westfries

De Vechtsebanen

www.facebook.com/schoonrijden



Kom kennismaken met deze leuke sport. Er zijn 6 

trainingsgroepen in het land. Ze werken samen in de 

Landelijke Vereniging van Schoonrijders (LVS), die 

verbonden is met de KNSB. De Schoonrijders schaat-

sen tijdens hun vaste trainingsuren ongestoord over 

hun eigen ijs. Neem deel aan één van onze clinics  

(proeflessen).

U kunt ook gewoon eens langskomen en meeschaat-

sen met één van onze trainingsgroepen. Op afspraak 

zijn er oefenschaatsen beschikbaar.

Geoefende schoonrijders kunnen zich ook met elkaar  

meten onder het oog van een jury in gewestelijke en  

nationale wedstrijden, individueel en in koppels.  

Een kans voor sportieve ambities!

Schoonrijden is de oudste vorm van schaatsenrijden 

in ons land. Het wordt al veel langer beoefend dan 

het kunstrijden; verder vormt het de basis van het 

hardrijden! Reeds rond 1870 werden er wedstrijden  

schoonrijden georganiseerd.

In Nederland waren tot eind 18de eeuw twee vormen 

van schaatsen bekend: het rechtuit schaatsen en het 

buitenoverrijden. Bij het rechtuitschaatsen ging het 

om snelheid en bij het buitenoverrijden stond de ele-

gantie van het rijden voorop. Door op de buitenkant 

van het schaatsijzer te rijden konden prachtige bogen 

worden gemaakt.

Herstart in 1946: Landelijke Vereniging van Schoonrijders

Ontstaan vanuit het zwieren (the Dutch roll) vanaf 1600

WAT IS 
SCHOON-
RIJDEN?

SPORTIEF
EN GEZELLIG...

MEEDOEN...

www.schoonrijden.nu
Lees meer op

De schaatsen staan voor u klaar.

Het is gratis!

Schoonrijden is eigenlijk ‘slow skating’. Een rustige 

sierlijke manier van schaatsen. Ook wel ‘zwieren’  

genoemd.  Schoonrijden kan individueel, met een  

partner of met een groep aan een stok. Sportief,  

sierlijk en  gezellig. De ideale sport voor wie wil 

 zweven over bevroren water.


