
     SCHAATSEN 
is een feest!
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Zelf schaatsen is heel erg leuk. Maar 
het is ook heel leuk om op tv te kijken 

naar wedstrijden. Schaatsers uit 
Nederland zijn supergoed. En dat 

maakt elke wedstrijd spannend en 
soms nóg leuker om te zien!

    Welk woord iS wEg?
Er zijn een paar woorden weg in deze  

zinnen. Weet jij wat er moet staan?

Brrrr, het is al een week lang heel erg ..................... Ik kijk door het 
..................... Op het water ligt er een dikke laag .....................  

Ik doe mijn wanten aan en zet een ..................... op. 
Op weg naar school zien we mensen op slootjes ..................... 

Straks gaan wij ook het .................... op.  
Mijn ..................... liggen al klaar! 

Dit schilderij is 400 jaar oud. Wat zie jij de 
mensen op het ijs doen? Schrijf drie dingen op!

Wat zie je aan de kleren die mensen toen droegen?
 Is dat anders dan nu?

ScHaAtSlAnd 
NederlAnd

In Nederland houden we heel veel 
van schaatsen. Wist je dat het 
schaatsen hier lang geleden is 

uitgevonden? Dat komt omdat er in 
ons land heel veel water is. Toen er 

nog geen auto’s en vrachtwagens 
waren, brachten mensen hun spullen 

over het water met boten. Maar als 
er ijs lag, lukte dat niet. Dan trokken 

ze schaatsen aan en brachten 
hun spullen over het ijs. IJzeren 

schaatsen zoals nu hadden ze toen 
nog niet. De eerste schaatsen waren 

vroeger gemaakt van botten!

Nederland is een echt schaatsland. Als het 
flink heeft gevroren en het ijs dik en sterk 
is, zie je buiten overal mensen schaatsen. 
En anders gaan mensen in de winter naar 

ijsbanen. Want dat is ook leuk!

ScHaAtSeN 
iS lEuk

…Nederland een geweldig schaatsland is?In de winter kan het hier zo koud         worden, dat buiten het water bevriest. En er ligt bijna nooit sneeuw op het ijs.

kijkEn of 
doeN

Wist je dat…
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Huh? Hoe
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zit het?

  laNgEbAan - 
sChAaTsEn

Wie kan het snelst rondjes schaatsen? 
Daar gaat het om bij langebaan-schaatsen. 

Sven Kramer is er goed in. Wat weet jij 
van deze sport?

helm
noren

rolschaatsen

warme jas glitter-rokje

schaats-
pak

Wat heb je  
allemaal nodig? 

 
Wat moet Sven Kramer aantrekken 

voor de wedstrijd? Zet een rondje 

om de dingen die hij nodig heeft!

bril

Zet een rondje om het  
goede antwoord:

… Sven Kramer het vaakst van 
iedereen wereldkampioen is 

geworden. Tot nu toe al negen keer!

Wist je dat…

Zoek deze woorden

SCHAATS
SNEL
SVEN
KUNSTIJS
NOREN 

I G T S P W U S
O K P S K B M T
A U A Q H J U A
W N B S V E N A
F S T S H W U H
A T M N H M U C
A I T S O L B S
S J E L H R U T
D S T S K W E A
Z S N E L C U N

1  BIJ LANGEBAAN- 
SCHAATSEN  
MOET JE…

A Hard schaatsen
B Mooi schaatsen
C Hand in hand schaatsen

Woordzoeker

 VROEGER NU

Kunstijs / Natuurijs

Houten schaatsen / Noren

Binnen / Buiten

Wollen muts / Strak pak

Vroeger & Nu
Vroeger waren er ook schaats-wedstrijden. Maar toen  
ging alles heel anders. Zet de woorden in het juiste rijtje! 

2  LANGEBAAN-SCHAATSEN 
DOE JE OP EEN…

A Snelweg
B Fietspad
C IJsbaan


