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Rondje 400, rondje 384,18 of rondje 365,34 
 
 
 
Door: Leon Schrage 
Datum: 16 januari 2006 
Bron: KNSB 
 
 
Ik heb mijzelf menig maal afgevraagd hoe het nu zat met de snelheden die ik op de baan heb bereikt 
en dus ook welke afstand ik nou precies heb afgelegd. De ploegenachtervolging op 15 januari gaf voor 
mij de doorslag om het nu eens echt goed uit te zoeken.  
Met wat gokwerk stelde ik dat de vijf rondes die we toen moesten rijden in de binnenbaan van de 
wedstrijdbaan, een totale afstand besloeg van 1900 meter (380 meter per ronde). Maar klopt dit ook? 
En hoe zit het eigenlijk met die belijning op de ijsbaan? 
 
Ik zal in dit verslag mijn bevindingen van mijn kleine onderzoek uiteenzetten. Aan bod komt de lay-
out van een wedstrijdbaan en ik zal uiteenzetten dat de bochten geen 100 meter lang zijn. Vervolgens 
zal verklaren hoe het komt dat we in een wedstrijd toch precies 400 meter per rondje schaatsen. 
Ook zal ik inspringen op de verschillen tussen de wedstrijd, de training en de ploegenachtervolging 
rondes. Bovendien vermeld ik een tabel met het verband tussen de verschillende type rondes de tijd en 
de snelheid. 
 
Voor mijn onderzoek heb ik onder andere de KNSB wedstrijdreglementen aangesproken. De bruikbare 
artikelen zijn aan het einde van dit verslag zijn terug te vinden. 
 
Mijn onderzoekje begon met wat gegoochel op Google waardoor ik terecht kwam in een pdf-bestand 
van de KNSB, met daarin de afmetingen van een ‘standaard 400 meter ijsbaan’. Het plaatje van die 
standaardbaan in dat bestand is ook hieronder weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 1: Afmetingen standaard 400 meter ijsbaan 
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Figuur 1 op de vorige pagina geeft alleen de wedstrijdbaan weer en dus niet de inrijdbaan. De 
rijbaanbreedte is gesteld op 5 meter. De bochtradius van de binnenbaan bedraagt 25 meter en die van 
de buitenbaan dus 30 meter. De bochten zijn halve cirkels, en het eerste opmerkelijke punt is dat de 
belijning op de ijsbaan niet altijd het begin en/of einde van de halve cirkels aangeeft. Dit klinkt 
natuurlijk niet onlogisch, maar ik zelf vond het nogal opmerkelijk dat de belijning helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is zoals het in mijn ogen eerst leek. 
Het tweede opmerkelijke punt is dat de echte bocht (de halve cirkel), zowel binnen als buiten, geen 
100 meter bedraagt: 
 
De binnenbocht: 25m x π = 78,54 meter. 
De buitenbocht:  30m x π = 94,25 meter. 
Verschil:       15,71 meter. 
Binnen + buitenbocht:      172,79 meter. 
 
De ware rechte stukken zijn elk 111,98 meter, met de start van de 500 meter precies op het eind van de 
linker bocht in figuur 1. Dit betekent dat de finish bij de jurytoren 11,98 meter voor het begin van de 
rechter bocht ligt (figuur 1). De finish van de 1000 meter ligt echter op de helft van de 111,98 meter 
(het ware rechte eind) en dus niet halverwege de 100 meter tussen start en finish. 
 
Met de 1500 meter rijd je een oneven aantal bochten en er ontbreekt dus een wissel. De buitenbaan 
start daarom 15,71 meter verder naar voren gezien vanaf de binnenbaan. De startplekken zijn bijna 
evenredig verdeeld ten opzichte van het einde van de rechter buitenbocht (de imaginaire startlijn): 7,80 
meter en 7,91 meter (figuur 1). 
  
De startplek van de 3000 meter wijkt af van de 500 en 1500 meter start. Maar is weer vergelijkbaar 
met zijn finishlijn ofwel de startplek van de 10.000 meter; 11,98 meter voor het begin van de ware 
bocht. 
Op de zijde van de kruising is de afstand tussen elke startlijn van de 1500m tot elke 3000m startlijn 
gewoon 100 meter. Maar ook hier geldt dat de 1000 meter start niet precies tussen de andere startlijnen 
ligt. 
De 1000 meter heeft de eenvoudigste belijning, met de finish precies in het midden van het ware 
rechte stuk en de start bijna evenredig verdeeld vanaf het midden. Deze imaginaire start ligt dus 55,95 
meter (111,98m / 2) vanaf de ware bochten. 
 
Bij het bekijken van de starts aan de kruising zijde valt op dat de starlijnen niet precies evenredig 
verdeeld zijn ten opzichte van de imaginaire startlijn. De binnenbaan lijkt een extra nadeel te hebben 
van 0,11 meter; zie het verschil tussen 7,80 meter en 7,91 meter. 
Echter is dit geen nadeel. Uitgangspunt is dat de rijders in de binnenbaan als wel de buitenbaan 
dezelfde afstand moeten hebben afgelegd op het moment dat ze de finishlijn passeren. Dit geldt voor 
alle afstanden. 
Hier volgt een voorbeeld berekening voor de eerste 300 meter van de 1500 meter, dit betreft het ware 
rechte stuk minus of plus de 7,80 meter plus een buiten of binnenbocht gevolgd door een echte 100 
meter: 
 
Startende rijder in de buitenbaan: 111,98m – 7,80m + 94,25m + 100m = 298,43 meter 
Startende rijder in de binnenbaan: 111,98m + 7,80m + 78,54m + 100m = 298,32 meter 
Het verschil:    0,11 meter 
 
De gemiste 0,11 meter wordt toegevoegd aan de binnenbaan, resulterend in 7,80m + 0,11m = 7,91m. 
 
Die 0,11 meter wordt dan wel toegevoegd. Maar waar komt deze vandaan?  
Het verschil is logisch aangezien het binnenbochtvoordeel 15,71 meter is en niet zoals in de 
bovenstaande berekening 2 x 7,80 = 15,60 meter. De binnenbocht rijder legt dus 0,11 meter te weinig 
af ten opzichte van de buitenbocht rijder. Dit verschil wordt gecompenseerd door deze rijder nog eens 
0,11 meter meer naar achteren te laten starten (7,80m + 0,11m = 7,91m). 
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Deze 0,11 meter komt ook terug als we kijken naar de kruising. Met de stelling van Pythagoras is 
gemakkelijk te berekenen dat je bij de kruising meer afstand aflegt dan zonder kruising. De rijder moet 
zich hier namelijk ook nog eens zijwaarts 5 meter verplaatsen en doet dit theoretisch over een lengte 
van 111,98 meter (zie figuur 1 in deel 1): 
 

De op de kruising afgelegde afstand = 22 98,1115 + = 112,09 meter. Het verschil tussen de 
afgelegde weg en de theoretische 111,98 meter is 0,11 meter. 
 
Aangezien de rijders niet wisselen meteen na de start en dus geen 0,11 meter extra rijden, wordt deze 
0,11 meter door de plek van de start bewerkstelligt. Het moet natuurlijk wel gereden worden om de 
baanlengte kloppend te maken. 
Dit lijkt alleen voor de binnenbaan tot uiting te komen omdat voor de buitenbaan deze 0,11 meter al in 
de lange buitenbocht is opgenomen. 
 
De berekeningen op de vorige pagina brengt ons bij nog een opmerkelijk feit. Moeten wij als 
schaatsenrijders niet braaf 300 meter afleggen in plaats van de 298,43 meter? Het antwoord is 
natuurlijk ‘ja’, en de verklaring als volgt: 
 
Er wordt er vanuit gegaan dat de rijders niet óp de blokjes kunnen rijden. Hierdoor heeft men gesteld 
dat een rijder 0,50 meter van de blokjes vandaan blijft. Dit is ook terug te vinden in figuur 1 van deel 
1. Het verschil van  0,50 meter in de radius betekent dat je als rijder 0,50 x π = 1,57 meter meer aflegt 
in een bocht. Tellen we dit op bij de 298,43 meter dan komen we precies uit op: 300,00 meter. Bedenk 
nu maar eens hoeveel meter je kan winnen als je de bochtlijnen goed volgt en mooi langs de blokjes 
gaat! 
 
Met de extra aanname dat een rijder 0,50 meter van de belijning af rijdt, veranderen de in deel 1 
gestelde gegevens en komen we tot de ‘standaard 400 meter ijsbaan’ gegevens: 
 
De binnenbocht: 25,50m x π = 80,11 meter. 
De buitenbocht:  30,50m x π = 95,82 meter. 
Verschil:            15,71 meter (blijft gelijk). 
Binnen + buitenbocht:                    175,93 meter 
 
Om terug te komen op mijn aanzet tot dit kleine onderzoek volgen nu de berekeningen voor de 
afgelegde weg op een standaard 400 meter ijsbaan tijdens de volgende rondes: 
 
1) Tijdens een wedstrijd en 0,50 meter vanaf de blokjes, rijdt men twee maal het ware rechte 

stuk, één binnenbocht, één buitenbocht en wisselt men één keer: 
 
1 Ronde  = 111,98m + 111,98m + 80,11m + 95,82m + 0,11m = 400,00 meter 

 
2) Tijdens de ploegenachtervolging en 0,50 meter vanaf de blokjes, rijdt men twee maal het ware 

rechte stuk, twee maal de binnenbocht en géén wissel: 
 
 1 Ronde  = 111,98m + 111,98m + 80,11m + 80,11m = 384,18 meter 
 (5 rondes is dus 1920,90 meter) 
 
3) Tijdens de training ook met 0,50 meter marge, rijdt men twee maal het ware rechte stuk, géén 

wissel, en twee maal de inrijdbocht. Ik ga uit van een inrijdbaan van 3 meter. Dit maakt deze 
bocht 22,50 x π = 70,69 meter lang: 

 
 1 Ronde  = 111,98m + 111,98m + 70,69m + 70,69m = 365,34 meter 
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Ik wil benadrukken dat er steeds is uitgegaan van een standaard 400 meter ijsbaan. Volgens mijn 
informatie is de Jaap Eden baan 13 meter breed. Dit zou kunnen betekenen dat het precies met de 
standaard baan overeenkomt (5m + 5m + 3m), maar ik durf dit niet met zekerheid te stellen. 
 
 
Nu ik dit verslag geschreven heb verbaast het me wat er allemaal komt kijken bij de baanindeling. Het 
is toch niet zo vanzelfsprekend. Ook ben ik blij nu te weten dat de wedstrijdbaan inrichting goed 
doordacht is, en misschien nog wel blijer met het feit dat er van de 400 meter nog wat is af te snoepen! 
En wat de trainingen betreft, een rondje 32,5… dat moet toch eigenlijk veel sneller… 
 
Voor de motivatie zal ik dit verslag afsluiten met een snelheden tabelletje: 
 

 
 
Wed: Wedstrijd 
Plg: Ploegenachtervolging 
Tra: Training 

Tabel gemiddelde snelheden in km/h 
Rondetijden                Type rondje 
  wed plg tra 

29 sec  49,7 47,7 45,4 
30 sec  48,0 46,1 43,8 
31 sec  46,5 44,6 42,4 
32 sec  45,0 43,2 41,1 
33 sec  43,4 41,9 39,9 
34 sec  42,4 40,7 38,7 
35 sec 41,1 39,5 37,6 
36 sec 40,0 38,4 36,5 
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KNSB Wedstrijd reglementen 
 

II NATIONALE WEDSTRIJDREGLEMENTEN 
 
Artikel 202 
De baan 
1.  De breedte van de beide evenwijdige wedstrijdbanen is minimaal 4 meter. De lengte 

van de wedstrijdbaan bedraagt: voor heren 160 meter en voor dames 140 meter. 
Aan beide uiteinden van de wedstrijdbaan behoort een uitloop van tenminste 20 meter 
te zijn. 
De afscheiding tussen de wedstrijdbanen behoort te worden gevormd door een 
sneeuwrand of verplaatsbare blokjes, die op onderlinge afstand van 10 meter zijn 
geplaatst. De lijnen van start en finish moeten door middel van strepen (door kleurstof 
zichtbaar gemaakte krassen of lijnen) worden aangegeven. Deze strepen behoren 
loodrecht op de baan te staan. De laatste 5 meter van de wedstrijdbaan dient duidelijk 
onderverdeeld te worden in halve meters. 

 
 
III.2 INTERNATIONAAL REGLEMENT SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR HET 

HARDRIJDEN 
 
Artikel 203 
Standaardbaan 
1. Een standaardbaan voor hardrijden is een open, overdekte of gesloten ijsbaan, met 

dubbele wedstrijdrijbanen, maximaal 400 meter en minimaal 3331/3 meter lang, met 
twee gebogen einden van elk 180 graden, waarbij de straal van de binnenbocht niet 
minder dan 25 meter en niet meer dan 26 meter mag bedragen. 

2.  De kruising dient gelijk te zijn aan de gehele lengte van het rechte eind, vanaf het einde 
van de bocht. 

3.  De breedte van elke wedstrijdrijbaan moet 4, 4,5 of 5m zijn. Beide rijbanen moeten 
dezelfde breedte hebben. De straal van de binnenbocht moet 25, 25,5 of 26 m zijn. 

 
 
Artikel 205 
Afbakening van de rijbanen 
-  Voor de afscheiding tussen de twee rijbanen en de afbakening van de bochten 

mogen alleen blokjes worden gebruikt en altijd op deze wijze in overdekte banen 
(sneeuw mag alleen worden gebruikt als er niets anders beschikbaar is, maar de 
sneeuw mag niet bevroren zijn. De sneeuwlijn moet langs het gehele rechte eind en 
de bocht liggen tot aan de kruising). 

-  Een stel geschilderde merktekens en verplaatsbare blokjes van rubber, hout of een 
ander geschikt materiaal mogen als afbakening tussen de rijbanen gebruikt worden: 

 - 50 cm uit elkaar in de eerste 15 en de laatste 15 meter van de bochten 
- 1 meter uit elkaar in de overblijvende gedeelten van de bocht 
- 10 meter uit elkaar op het rechte eind 
Bij alle ISU kampioenschappen, andere ISU evenementen (zoals 
wereldbekerwedstrijden) en Olympische winterspelen, die op overdekte banen 
worden gehouden moeten zowel een geheel geschilderde lijn als verplaatsbare 
blokjes worden gebruikt. 
Kegels (minimaal 20 centimeter hoog en maximaal 25 centimeter hoog) moeten worden 
gebruikt als het eerste blok bij de ingang van elke bocht 
De scheidsrechter beslist of de afbakening in overeenstemming is met de reglementen. 
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Artikel 207 
Het meten van de baan 
1.  De baan moet door een bevoegd landmeter worden gemeten; die op de hoogte is van de 

bijzonderheden; hij moet eveneens de juiste plaats bepalen van alle start- en finishlijnen. 
Een protocol, getekend door de landmeter, moet voor het begin van de wedstrijd aan de 
scheidsrechter worden overhandigd. Dit protocol blijft slechts voor één (1) jaar geldig, 
tenzij deze wordt herbevestigd door een gekwalificeerde landmeter op een jaarlijkse 
basis. 

2.  Het meten van de baan dient te geschieden op een halve meter buiten de binnenkant. 
Start- en finishlijnen 
3.  De start en finishlijnen worden aangeduid door strepen (gekrast of gekleurd) haaks op 

het rechte eind of het verlengde daarvan getrokken en mogen niet breder zijn dan 5 cm. 
Voor de startlijnen dient, op een afstand van twee (2) meter, een hulpstartlijn te worden 
aangebracht. 
In de laatste 5 meter voor de finishlijn moet iedere meter duidelijk worden aangegeven. 

4.  Op de 400 meter standaardbanen moet de startlijn voor de wedstrijden over 500 en 1500 
meter haaks liggen op het rechte eind waarop de finishlijn is gelegen. De finishlijn voor 
de 1000 meter moet worden aangebracht in het midden van het rechte eind waarop de 
finishlijn is gelegen en de startlijnen dienovereenkomstig aan de andere zijde. 

5.  Op andere banen moeten de start en finishlijnen, zodanig worden aangebracht, dat de 
start noch de finish in een bocht is. 

Gebied voor coaches 
6.  Voor coaches (maximaal twee (2) personen voor elke deelnemende rijder) moet er een 

speciaal gemarkeerde strook zijn op de kruisingzijde van de baan. Een lijn van 2 
centimeter moet op één meter van de buitenkant van de baan worden getrokken. De lijn 
begint 20 meter van het einde van de bocht en eindigt op 10 meter voor de ingang van 
de volgende bocht. 
Tijdens de startprocedure moeten de coaches tenminste 20 meter verwijderd blijven van 
zowel de starter als de startlijnen voor de rijders. Gedurende de 
teamachtervolgingswedstrijden is het gebied voor coaches voor elk team op het 
tegenovergestelde rechte stuk van de start van het betreffende team. 

 
 


