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Duur van de les: 60 minuten 

Doelgroep: basisschoolkinderen (groep 3 t/m 8) 

 

Spel 1 – Pizzapunten 
Vraag de kinderen of ze weten hoe ze moeten stoppen. Leg daarna uit dat je kunt remmen door een 

pizzapunt met je voeten te maken en doe het voor. Laat de kinderen tweetallen maken, hand in 

hand. Leg ze uit dat ze van pion naar pion moeten schaatsen en ter hoogte van elke pion moeten 

stoppen. Ze kunnen elkaar helpen. Mochten ze zich veilig genoeg voelen, dan kan deze oefening ook 

individueel. 

 

Doel: leren remmen ter voorbereiding op het eindspel 

 

Tijdsduur van het spel 

➢ 3 minuten uitleg geven aan de kinderen 

➢ 5 minuten oefening uitvoeren 

 

Materialen voor dit spel 

➢ 9 pionnen 

 

 

Spel 2 – Autoracen 

Laat alle kinderen een emmer pakken en zorg ervoor 
dat ze naar de zijkant van het ijs schaatsen zodat ze over 
de breedte kunnen oversteken. Stel ze op in een lange 
lijn in tweetallen. Leg de kinderen uit dat het ene kind de 
auto is en de andere de bestuurder. Het kind dat de auto is, 
schuift de emmer voor zich uit (zit diep gehurkt, of op de 
emmer) en het andere kind staat achter de ‘auto’ en duwt 
de ‘auto voort’ (laat emmer even achter). Wie het eerst 
aan de overkant is heeft gewonnen! Deze oefening kun je 
een aantal keer herhalen. 

 

Doel: schaatsbeweging oefenen ter voorbereiding op het eindspel 

 

Tijdsduur van het spel 

➢ 5 minuten uitleg geven aan de kinderen en de kinderen het direct voor laten doen. 

➢ 5-10 minuten oefening uitvoeren 

 

Materialen voor dit spel 

➢ 30 emmers 

➢ 10 pionnen 
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Spel 3: Schipper mag ik overvaren 
De hele groep kinderen staat aan de ene kant van de ijsbaan. Er is 1 ‘schipper’ die in het midden van 
het ijs staat. De groep zingt ‘schipper mag ik overvaren ja of nee…’. De schipper antwoordt: ja... 
Kinderen roepen: hoe?? De schipper bedenkt een manier waarop de groep naar de overkant van de 
ijsbaan moet komen. Bijvoorbeeld: schaatsen op 1 been, of met 2 armen in de lucht, als pinguïns of 
in tweetallen (docent/trainer helpt). De kinderen die bij de oversteek worden getikt worden ook 
schippers (en dus tikkers) en zo gaat het hele spelletje overnieuw totdat alle kinderen schippers zijn 
geworden (en getikt zijn). Dit spel kun je natuurlijk vaker spelen. 
 
Doel: leren stoppen en starten ter voorbereiding op het eindspel 
 
Tijdsduur van het spel 

➢ 5 minuten uitleg geven aan de kinderen 
➢ 10 minuten oefening uitvoeren 

 
Materialen voor dit spel 

➢ 30 hesjes voor de tikker(s) 
➢ 10 pionnen 
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Spel 4 – Eindspel “Elfstedenparcours” 
Het Elfstedenparcours is te vergelijken met apenkooien in de gymzaal. Er wordt op de ijsbaan een 

aantal ‘oefeningen’ uitgezet waar de kinderen langs moeten. Het parcours wordt in een rondje 

opgezet zodat de kinderen na elk rondje een stempel ontvangen van de docent/trainer op hun (eigen 

gemaakte) stempelkaart. Om te starten met het Elfstedenparcours gaat de docent/trainer eerst met 

de hele groep kinderen langs elk onderdeel om uitleg te geven. 

 

Het parcours: 

1. Stoppen/remmen bij de pionnen 

2. Aanloop nemen, glijden en diep gehurkt zitten 

3. Slalommen om de pionnen heen 

4. Zo lang mogelijk op 1 been staan 

5. Een cirkel schaatsen in 8 vorm links- en rechtsom 

6. Stempelen! 

 

En weer opnieuw. De eerste die 11 stempels heeft  

verzameld is de winnaar! 

 
Tijdsduur van het spel 
Zo lang de les nog duurt! 
 
Materialen voor dit spel 

➢ 30 stempelkaarten 
➢ 15 pionnen 
➢ Stempel 
➢ Fluitje 

 
 


