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Schoenen
De zelfdragende schoenen of kuipschoenen vinden hun oorsprong in het short track schaatsen. Al snel bleek dat deze schoen ook uitermate
geschikt is voor gebruik bij longtrack en skeeleren. De afstand tussen de twee bevestigingspunten is 16,5 cm.
De belangrijkste voordelen van de zelfdragende schoen zijn:
- Instelbaar naar binnen en buiten
- Uitwisselbaar tussen skeeler en klapschaats
- De kuipjes zijn veelal thermoplastisch (warmvervormbaar)

Art. 1122

Zandstra Thermo

- Zelfdragende schoen
- Thermoplastisch wedstrijdschoen
- Sluiting; combinatie veter/micro buckle power strap
- Laag gewicht
- Voering; combinatie neoprene/gel
- Verstelbaar t.o.v. schaats- of skeelerframe
- Zachte polstering bij achillespees
- Gespen,powerstrap en onderdelen ook los leverbaar (Zie prijslijst)
Maten 36 - 48
Art. 1155

Zandstra Long Track I

- Zelfdragende schoen
- Thermoplastisch ter hoogte van enkel
- Sluiting; veter
- Comfortabele zachte polstering bij achillespees
Maten 40 - 45

Art. 1166

Zandstra Long Track II

- Montage mogelijk zelfdragend (2 bevestigingspunten) óf bevestiging via klinken
- Sluiting; veter
- Comfortabele lederen voering
- Zachte polstering bij achillespees
- Thinsulate® van 3-M voor goede isolatie
- Leest; medium tot breed
- Leverbaar tot en met maat 51
Maten 36 - 51

Art. 550

Zandstra Long Track III

- Montage mogelijk zelfdragend óf bevestiging via klinken
- “Lage” uitvoering van de Semi Soft
- Uitneembare binnenschoen
- Sluiting; combinatie veter/micro buckle
- Binnenschoen extra gepolsterd voor optimale stabiliteit
- Binnenschoenen ook los leverbaar
- Binnenschoen met kunststof zool
Maten 37 - 47
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Schoenen
Veters zie blz. 18
Art. 1177

Zandstra Race H.H.

- Zelfdragende schoen
- Sluiting; combinatie veter/micro buckle power strap
- Voering; combinatie gel/neopreen
- Kwaliteit kuip; Carbon versterkt met polyamide
- Hogere schacht zorgt voor meer steun
Maten 37 - 46

Art. 592

Zandstra Semi Soft

- Montage mogelijk zelfdragend óf bevestiging via klinken
- Sluiting; combinatie veter/gesp/velcro strap
- Laag gewicht
- Geeft optimale steun op die plaatsen waar nodig
- Meest verkochte schoen van afgelopen winters
- Binnenschoenen ook los leverbaar
Maten 31 - 50 € 92,00
Maten 31 - 50 € 92,00
Art. 581

Zandstra Moulded Veter/Gesp

- Montage via klinken
- Sluiting; combinatie veter/gesp
- Laag gewicht/Optimaal steun
Maten 28 - 50
Art. 583

Zandstra Moulded 3 Gesp (inzet)

- Idem als 581 maar met 3 gespen
- Binnenschoenen ook los leverbaar
Maten 34 - 47

Art. 1109

Zandstra Rundleder 100% Leder

- Montage via klinken
- Sluiting; veter
- Voering; rundleder
- Lang doorlopend contrefort
- Polstering bij achillespees
- Ook leverbaar in een iets hogere uitvoering (Art. 1110)
Maten 34 - 48

		

Zandstra Schoen- Schaatsvet

Zuurvrije vaseline.
150 Ml per blik
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Ballangrud® Klap

Art. 9800 Toolsteel
Art. 9900 Bi-Metaal
Patenten Ballangrud klap: 1014140,1015248,1013912
Belangrijkste eigenschappen van de Ballangrud klapschaats
- Scharnierpunt zit niet óp de buis maar dóór de buis. Resultaat 1,5 à 2 cm lager dan wedstrijdklapschaatsen
- Het frame kan eenvoudig vastgezet worden door middel van een “locking pin”. Hierdoor vrijheid van keuze; vast of klap.
- Vrijwel elke kuipschoen met een steek (afstand) van16,5 cm kan bevestigd worden
- Het aluminium frame kan aangepast worden aan een afwijkende maatvoering (steek) van de schoen. (bv 19,5 cm)
- De Ballangrud is uitwisselbaar met skeelers
- Doordat de Ballangrud weinig onderdelen heeft is deze uiterst betrouwbaar
- Maximale hoek tussen buis en schoen is 30˚. “Overstrekken” niet mogelijk
- Het frame is voorzien van breedtegleuven. De schoen kan naar binnen of buiten worden versteld
- De speciale hak (2 componenten) zorgt voor aanmerkelijk minder geluid
- Roestvaste veer bestaat uit 3 onderdelen die onafhankelijk van elkaar functioneren. Breuk is dan ook vrijwel uitgesloten
- De Ballangrud heeft een aantrekkelijk prijsniveau
- Set losse veren (V.P.E. 4 stuks)
			RVS Toolsteel		Bi Metaal
Buis			Epoxy zwart		Epoxy zwart
Kwaliteit aluminium

7000 legering		

7000 legering

Dikte glijstaal		

1.25 mm		

1.05 mm

Hardheid staal		

60Rc (RVS Toolsteel)

64 Rc (Snelstaal)

Totale hoogte staal

22 mm			

27 mm (Sprint)

Ronding af fabriek

25 meter		

23 meter

Adviesmaatindeling
Lengte Buis			Schoen
37 cm 				34,35,36
39 cm				37,38,39,40
41 cm				41,42
43 cm				43,44
45 cm				
45 en groter
Op verzoek kan de schoen met elke maat lengte buis gecombineerd worden
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Ballangrud® Klap
Attentie: Onderstaande combinaties worden op verzoek samengesteld. levertijd: 2 à 3 dagen.
Artikel nummer met bi metaal buis begint met 99 i.p.v. 98.
Art. 9822

Zandstra Thermoplastisch

Schoen 1122 met Ballangrud Toolsteel
Maten 36 - 48
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.

Art. 9855

Zandstra Long Track I

Schoen 1155 met Ballangrud Toolsteel
Maten 40 - 45
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.

Art. 9866

Zandstra Long Track II

Schoen 1166 met Ballangrud Toolsteel
Maten 36 - 48
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.

Art. 9850

Zandstra Long Track III

Schoen 550 met Ballangrud Toolsteel
Maten 34 - 47
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.

Art. 9877

Zandstra Race H.H.

Schoen 1177 met Ballangrud Toolsteel
Maten 37 - 46
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.
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Klapnoor

Patenten Ving klapnoor: 1014140,1015248,1013912

Belangrijkste eigenschappen van de Ving klapnoor
- Het frame kan eenvoudig vastgezet worden door middel van een “locking pin”. Hierdoor vrijheid van keuze; vast of klap
- Schoen wordt gemonteerd op een frame gemaakt van Zytel ST (technische polyamide 6.6)
- Scharnierpunt zit niet óp de buis maar dóór de buis. Resultaat 1,5 à 2 cm lager dan wedstrijdklapschaatsen
- Doordat de Ving klapnoor weinig onderdelen heeft is deze uiterst betrouwbaar
- Maximale hoek tussen buis en schoen is 30˚
- De klapnoor heeft een lager gewicht dan bestaande klapschaatsen. Minder vermoeiend bij lange tochten.
- In tegenstelling tot andere klapschaatsen is deze voorzien van een onderhoudsvrije drukveer. Breuk is vrijwel uitgesloten
- De Ving Klapnoor heeft een aantrekkelijk prijsniveau voor de grote groep gemotiveerde recreanten
- Praktijk heeft uitgewezen dat klapschaatsen comfortabeler rijden dan traditionele noren. Spierpijn behoort tot het verleden
- Zeer geschikt voor geoefende schaatsers welke willen genieten van een mooie tocht op natuurijs
De technische specificaties van de Ving Klapnoor
				Ving Klapnoor		
Buis				Epoxy zwart
Kwaliteit aluminium		

7000 legering

Dikte glijstaal			

1.25 mm

Hardheid staal			

60Rc RVS Toolsteel

Totale hoogte staal		

22 mm		

Ronding af fabriek		

25 meter

-8-

Klapnoor
Art. 3592

Zandstra Semi Soft

Combinatie van schoen 592 Semi Soft
met de Ving Klapnoor
Maten 34 - 47
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.

Art. 3166

Zandstra Long Track II

Combinatie van schoen 1166 Long Track II
met de Ving Klapnoor
Maten 35 - 47
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.

Art. 3550

Zandstra Long Track III

Combinatie van schoen 550 Long Track III
met de Ving Klapnoor
Maten 34 - 47
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.

Art. 3109

Zandstra Rundleder

Combinatie van schoen 1109 Zandstra Rundleder
met de Ving Klapnoor
Maten 35 - 48
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.
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Fast/Touring
Bij het ontwerp van deze noor hebben centraal gestaan:
- Comfort
- Betrouwbaarheid
- Hoogwaardige materialen
- Gunstige prijs/kwaliteit verhouding

Patent Ving Fast: 2004430

Belangrijkste eigenschappen van de Ving Fast
- Schoenzool (voorzien van zijribben) wordt door middel van bouten bevestigd op aluminium buis
- Bevestiging dóór de buis.
- Doordat de Ving Fast weinig onderdelen (schoen,buis en spacers) heeft is deze uiterst betrouwbaar
- De Ving Fast heeft een lager gewicht dan bestaande schaatsen. Minder vermoeiend bij lange tochten
- Traditionele buis vervangen door onderhoudsarme aluminium buis
- Een torsiestijve buis zorgt voor optimaal gebruik van krachten
- Een aantrekkelijk prijsniveau zorgt ervoor dat de Ving Fast geschikt is voor een grote groep recreanten
- Zeer geschikt voor schaatsers welke willen genieten van een mooie tocht op natuurijs.
De technische specificaties van de Ving Fast (Art. 1292 / 1250)
Buis				Epoxy zwart
Kwaliteit aluminium		

7000 legering (torsiestijf )

Dikte glijstaal			

1.25 mm (geschikt voor zowel natuur als kunstijs)

Hardheid staal			

60Rc RVS Toolsteel (dus minder slijpen)

Totale hoogte staal		

22 mm		

Ronding af fabriek		

25 meter

De technische specificaties van de Ving Touring (Art. 1592)
Buis				Naturel geannodiseerd
Kwaliteit aluminium		

7000 legering (Torsiestijf )

Dikte glijstaal			

1.25 mm (geschikt voor zowel natuur als kunstijs)

Hardheid staal			

55+Rc High Carbon Springsteel

Totale hoogte staal		

22 mm		

Ronding af fabriek		

27 meter

zijribben

spacers

bevestiging door de buis.

De bevestiging van de buis onder de schoen gaat via “zijribben”. De ribben zijn in de zool van de schoen geïntegreerd. Tussen de zijribben en
de aluminium buis zitten spacers (afstandshouders). Dit voor een optimale sterkte, stabiliteit en bevestiging.
Samenvattend is de basis van deze innovatieve noor:
- Zijribben
- Spacers
- Bevesting door de buis
Het resultaat; een comfortabele en kwalitatief uitstekende lage noor.
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Fast/Touring
Art. 1292

Zandstra Semi Soft

Combinatie van schoen 592 Semi Soft
met de Ving Fast
Maten 37 - 47
Specificaties schoenen en b innenschoenen zie blz. 4 en 5.

De laatste jaren wordt deze schaats ook succesvol als huurschaats gebruikt op
de kunstijsbanen. Dit mede donkzij de comfortabele Semi Soft Schoen in combinatie met de unieke oonstructie van de buis. Speciaal voor dit gebruik is er een
“Soft” liner. Deze is eenvouding te drogen en schoon te maken.
Tevens is deze voorzien van de bekende stopper. Hierdoor minder problemen
met aan- en uittrekken.
Patent Ving: 2004430
Art. 1250

Zandstra Long Track III

Combinatie van schoen 550 Long Track III
met de Ving Fast
Maten 37 - 47
Specificaties schoenen en b innenschoenen zie blz. 4 en 5.

Patent Ving: 2004430
Art. 1592

Zandstra Semi Soft

Combinatie van schoen 592 Semi Soft
met de Ving Touring
Maten 37 - 47
Specificaties schoenen en b innenschoenen zie blz. 4 en 5.

De laatste jaren wordt deze schaats ook succesvol als huurschaats gebruikt op
de kunstijsbanen. Dit mede donkzij de comfortabele Semi Soft Schoen in combinatie met de unieke oonstructie van de buis. Speciaal voor dit gebruik is er een
“Soft” liner. Deze is eenvouding te drogen en schoon te maken.
Tevens is deze voorzien van de bekende stopper.
Hierdoor minder problemen met aan- en uittrekken.
Patent Ving: 2004430
Tijdens de afgelopen winters is deze schaats een groot succes gebleken.
Dankzij weinig onderdelen zijn problemen nagenoeg uitgesloten.

- 11 -

Comfort noren
De belangrijkste aspecten van de Comfort Noor: Optimale Steun, Comfort, Warmte en Veiligheid

Art. 1692 LC

Zandstra Comfort Semi Soft LC

Combinatie van de Semi Soft schoen
met de 100% stalen noor
Oppervlakte bewerking is zwart geëpoxeerd
Maten 31 - 47
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.

Art. 1681 LC

Zandstra Comfort Veter/Gesp

Combinatie van schoen 581 Veter/Gesp
met de 100% stalen noor
Oppervlakte bewerking is zwart geëpoxeerd
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.
Maten 37 - 50
Art. 1581 LC

Zandstra Comfort Veter/Gesp

Maten 29 - 36 (Vernikkeld)
Art. 1392 LC

Zandstra Comfort Semi Soft

Combinatie van de Semi Soft schoen
met de nylon noor
Maten

34 - 47 € 170,00
48 - 50 € 175,00

Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.

Art. 1383 LC

Zandstra Comfort 3 Gespen

Combinatie van schoen 583 3-gespen
met de nylon noor
Maten 34 - 46
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.

Art. 1663 LC

Oslo Verstelbare Jeugdnoor

Een verstelbare noor met Semi Soft schoen. Gepatenteerde bevestiging van de buis aan het frame. Hierdoor extra laag. Dit verhoogt het
zelfvertrouwen van de beginnende schaatser.
Betrouwbaar verstelmechanisme.
Sluiting door middel van combinatie velcro straps en veter.
Leest Medium.
Medium		
Large		
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31 - 35
36 - 39			

Patent: A2004430

Noren Lederen
Art. 8566 LC

Zandstra Long Track II

Combinatie van schoen 1166 Long Track II
met de nylon noor
Maten 36 - 51
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.

Art. 7503 LC

Zandstra Blauw

Combinatie van schoen 1103 Zandstra Blauw
met de nylon noor
Maten 35 - 47
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.

Art. 7545 LC

Zandstra Leder Comfort

Een lederen schoen met Thinsulate (3-M) voering
Overschoen is overbodig en zachte lage polstering maakt diepe
schaatszit mogelijk. Voorzien van nylon noor
Maten 35 - 48

Art. 1603 LC

Zandstra Blauw

Combinatie van schoen 1103 Zandstra Blauw
met de 100% stalen argenta geëpoxeerde noor
Maten 35 - 48
Specificaties schoenen zie blz. 4 en 5.

Art. 525 LC

Zandstra

Schoen met lederen voering gemonteerd op een 100% stalen noor
Oppervlakte bewerking is zwart geëpoxeerd
Populair complet voor de beginnende schaatser
Maten 32 - 44
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Nordic Ice Skating
Zie bladzijde 16 voor meer informatie over Nordic Ice Skating. Bijpassende slijpapparaten zie blz. 31/32.
Delta 		

Zandstra Delta Fit All

- Gemaakt uit een speciaal geëxtrudeerd driehoeksprofiel
- Alle modellen en merken bindingen kunnen worden bevestigd
- Verstelbaar van voor naar achter
- Bevestigingsmateriaal geleverd bij schaats (geschikt voor alle bindingen)
- Roestvast Toolsteel 60 Rc met een dikte van 1.25 mm
- Ronding af fabriek :27 meter
Maten 40, 43, 45 en 48 cm

Tango		

C
B
A

		
Dwarsdoorsnede Delta
A Speciale punt moer
B “Tunnel” in profiel voor positioneren moer A
C Bout voor bevestiging binding op schaats
Patented mounting system. Patent 1031965

Zandstra Tango

- Gemaakt uit een speciaal geëxtrudeerd T profiel
- Geschikt voor Rottefella en Salomon. Cross en Back Country bindingen
- Een lichte maar toch sterke schaats door de versterkte hoeken
- Bevestigingsmateriaal geleverd bij schaats (geschikt voor alle bindingen)
- Roestvast Toolsteel 60 Rc. Dikte 1.25 mm
- Ronding af fabriek :27 meter
Maten 40, 43, 45 en 48 cm

Competition

Maten 40, 42, 44 en 46 cm

C
B
A
		
Dwarsdoorsnede Competition
A Speciale punt moer
B “Tunnel” in profiel voor positioneren moer A
C Bout voor bevestiging binding op schaats
Patented mounting system. Patent 1031965

Nordic Integrated System

De NIS binding wordt eenvoudig over het bewerkte aluminium van de
schaats geschoven. Dit zonder gebruik te maken van bevestigingsmateriaal. De positie van de binding kan over de lengte van de schaats worden
verplaatst. Dit om de juiste balans te vinden voor een optimaal gebruik van
de schaats. De binding is 40% lichter dan andere schaatsbindingen.
Naast de NIS binding kunnen ook alle andere bindingen op dit profiel
worden bevestigd. (Salomon en NNN)
Maten 40, 43, 45 en 48 cm
Zie voor instructie betreffende montage:
www.zandstrasport.nl
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Dwarsdoorsnede Tango

Zandstra Competition (Bi-Metaal)

- Gemaakt uit een speciaal geëxtrudeerd driehoeksprofiel
- Alle modellen en merken bindingen kunnen worden bevestigd
- Verstelbaar mogelijkheden van voor naar achter door lengtegleuf
- Bevestigingsmateriaal geleverd bij schaats (geschikt voor alle bindingen)
- Bi-Metaal 64 Rc met een dikte van 1.1 mm High Speed Steel.
- Ronding af fabriek :23 meter

NIS		

		

C
B
A

Nordic Ice Skating
Zie bladzijde 16 voor meer informatie over het Nordic Ice Skating.
Combi SE

Zandstra Back Country 		

Combi SE

Comfortabele Back Country schoen met goede steun bij zijwaartse
afzet. Voorzien van velcro strap over de wreef. Een robuustere zool dan
de cross country schaatsen. Verkrijgbaar in dames- herenleest.
Voorzien van Thinsulate® van 3-M voor goede isolatie.
In Scandinavië is de Combi SE de meest gebruikte ijsschaats.
Geleverd met de Delta Fit All schaats en de Ski Skate Holder.
Binding: NNN Back Country
Maten 36 - 41 (Damesleest)
Maten 40 - 49 (Herenleest)

Combi SKS

Zandstra Cross Country 		

Combi SKS

Een Cross Country schoen met scharnierende kap die aan- en
uittrekken makkelijk maakt. Vetersluiting weggewerkt onder flap die
bescherming biedt tegen kou en vocht. Schoen met goede zijwaartse
steun.Voorzien van Thinsulate® van 3-M voor goede isolatie.
Geleverd met de Delta Fit All schaats en de Ski Skate Holder.
Binding: NNN R3
Maten 36 - 48

Combi B

Zandstra Cross Country 		

Combi B

Een Cross Country schoen met scharnierende kap die aan en uittrekken
makkelijk maakt. Vetersluiting weggewerkt onder flap die bescherming
biedt tegen kou en vocht. Voorzien van Thinsulate® van 3-M voor goede
isolatie. Geleverd met de Delta schaats in basic uitvoering.
Binding: NNN Step In
Maten 35 - 48
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Nordic Ice Skating
Informatie betreffende Cross Country en Back Country Noren:
De Nordic Ice Skate bestaat uit 3 onderdelen:
		
1. De Schoen
(Zie blz. 15 voor een specificatie)
		
2. De Binding
(Deze wordt op de schaats bevestigd)
		
3. De Schaats
(Zie blz. 14 voor een specificatie)
Deze noor is een combinatie van schaatsen en skiën. De zool van de schoen wordt aan de voorkant in de binding geklikt.
De voorkant scharniert. De hak is los. Er is hier dus sprake van een afneembare klapschaats.
In Nederland worden deze schaatsen steeds populairder. In Scandinavië, maar ook op de Weissensee, hebben de Nordic Ice Skates de
conventionele noren voor een belangrijk deel vervangen.
Er zijn 2 fabrikanten van bindingen en de bijpassende zool.
* Rottefella (NNN en NIS)
* Salomon (SNS/Pro-Link)
De bindingen van deze merken waren tot 2016 NIET uitwisselbaar.
Begin 2016 heeft Salomon een zool en een binding geïntroduceerd de PRO-LINK. Het betreft een Cross Country binding.
Deze PRO-LINK (zowel zool als de binding) maakt het mogelijk dat schoenen van Salomon met Rottefella bindingen uitwisselbaar
zijn. Zie onderstaand schema voor Cross Country.
Situatie na 2016

Situatie voor 2016
Schoen Salomon
Zool SNS

Schoen Rottefella
Zool NNN

Schoen Salomon
Zool Pro-Link

Schoen Rottefella
Zool NNN

Binding SNS

Binding NNN

Binding Pro-Link

Binding NNN

Zandstra Sport levert 2 types schoenen.
* Cross Country (combi SKS en B)
* Back Country (combi SE)
De zolen van deze twee types zijn verschillend. De Cross Country en Back Country zijn dan ook NIET uitwisselbaar.
De zool van de Back Country is wat robuuster dan die van de Cross Country. Lopen is op de Back Country zool dan ook goed mogelijk.
Zandstra Sport brengt schoenen met een zool voor de Rottefella bindingen. De schoenen worden gemaakt in de Alpina fabrieken in
Slovenië. Naast Alpina zijn er nog een groot aantal schoenfabrikanten die Cross Country en Back Country schoenen maken met de
NNN zool.
Let wel: de schoen moet geschikt zijn voor de “Skating” techniek. Dat wil zeggen voldoende steun bij de zijwaartse afzet. Niet elke XC
schoen voldoet hier aan.
Hierbij nog enige informatie betreffende de voordelen van de Nordic Ice Skates
* Gemakkelijk los en vast te klikken bij bijvoorbeeld klûnen, of gewoon voor een kopje koffie onderweg.
* De schaatsen zijn laag. Hierdoor stabiel en betrouwbaar.
* De schoen geeft veel steun en stabiliteit.
* De schoenen zijn voorzien van Thinsulate®. Warm en zeer comfortabel.
* Geen blaren en koude voeten.
* Bij tochten op natuurijs komen de voordelen van de Nordic Ice Skates goed tot hun recht.
* Dezelfde schoen kan gebruikt worden voor het langlauf skiën.
* Stokken zijn in Nederland nog betrekkelijk onbekend. In Scandinavië zeer gebruikelijk. Vooral in de “wind” geven stokken een extra
rendement. Daarnaast speelt ook het aspect veiligheid een rol.
Attentie
Adviesmaatindeling Schaats/Schoen
Schaats			Schoen
40 cm 			
38 en kleiner
43 cm			37/40
45 cm			41/43
48 cm			
44 en groter

Om onnodige beschadiging te voorkomen,
het lopen op harde ondergrond beperken.
Geldt in mindere mate voor B.C.

Zool Back Country / Zool Cross Country
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Nordic Ice Skating
Isvidda
- Concept vergelijkbaar met Easy Glider
- Hoge stevige schoen noodzakelijk. Dit voor optimaal schaatsplezier
- Eenvoudig onder te binden
- Hardheid is 55 Rc
- Geleverd met Ski Skate Holder
Maten 40,45,50 en 55 cm

Ski Skate Holder
Deze compacte houder zorgt dat de ijzers voor en na het schaatsen
eenvoudig en veilig mee genomen kunnen worden.

Ice Spike ROOD
Ervaring in Scandinavië heeft geleerd dat de eenvoudig mee te nemen
icespikes uitstekende hulpmiddelen zijn op eigen kracht uit een wak te
komen. Roestvrijstalen spike met sterke nylon handvaten.
CE23165S01

Ice Spike Isdubb
De in 2 maten (volwassen/kinder) geleverde Isdubb heeft foam handgrepen en een brede “halsband” (incl fluitje). Een luxere uitvoering van
de bovenstaande Ice Spike.
Verplicht hulpmiddel bij natuurijstochten in Zweden.
Maten: S en M
Art. 7125

Ving UPP

Geschikt voor alle Cross Country en Back Country noren.
Zie voor meer informatie bladzijde 32.

NIEUW !
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Veters
		

Veters

Zandstra Sport levert een compleet assortiment veters voor zowel
noren, hockey- als kunstschaatsen. Enkele modellen zijn per paar verpakt en dan
per 36 paar in een oververpakking (V.P.E.).
De meeste modellen zijn ook in bundels van 72 paar. In dit laatste geval is de prijs
lager, maar vindt verkoop alleen in verpakkingseenheden plaats.

		
		
		
		
		
		

ASSORTIMENTSDOOS GEKLEURDE VETERS
36 paar waxveters in de kleuren:
Roze, Groen, Oranje, Blauw, Geel en Rood.
Lengte: 160 cm
Uitsluitend per assortiment van 36 paar

NIEUW !

VETERS WAX CANADA
				

PER PAAR VERPAKT

PER BUNDEL

Kwaliteit

Lengte

Kleur		

V.P.E.			

V.P.E.		

Wax
Wax
Wax
Wax

213 cm
183 cm
183 cm
160 cm

geel en wit
geel en wit
zwart		
geel en wit

36 paar		
36 paar		
36 paar		
36 paar		

72 paar		
72 paar		
N.v.t.
72 paar		

VETERS WAX VING
				

PER PAAR VERPAKT			

Kwaliteit

Lengte

Kleur		

V.P.E.				

Wax
Wax

160 cm
180 cm

zwart en wit
zwart en wit

36 paar		
36 paar		

			
			

VETERS OVERIGE
				

PER PAAR VERPAKT			

Kwaliteit

Lengte

Kleur		

V.P.E.			

100% Katoen

200 cm

wit		

36 paar		

100% Nylon

183 cm

wit		

72 paar				

Polyamide voor
Semi Soft Schoen.

110 cm

diverse		

24 paar		

Vetertrekker
Een veel gebruikt hulpmiddel bij de ijshockey schoenen is de vetertrekker.
Hiermee kunnen de wax veters goed strak worden getrokken.
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Accessoires
		Ballangrud Power Strap Micro Buckle
Geeft extra steun bij het schaatsen of skeeleren. Zowel voor lederen als
moulded schoenen. De power strap is een aanvulling/vervanging van
de traditionele springriemen. Door de speciale gesp is deze power strap
zeer goed te doseren.
2 Maten: S/M en L/XL
Onderdelen (Nylon strap, buckle etc) ook los verkrijgbaar. (Zie prijslijst)
		Zandstra Power Strap Velcro
Geeft extra steun bij het schaatsen of skeeleren. Zowel voor lederen als
moulded schoenen. De power strap is een aanvulling/vervanging van
de traditionele springriemen. Sluiting door Velcro strap (Klittenband).
Ook geschikt voor andere doeleinden waarbij de zaak “bij elkaar”
gehouden moet worden.
1 maat.

Art. 1950

Overschoen Neopreen

Bij strenge koude geeft deze overschoen een zeer goede bescherming.
Kleur : Blauw
Maten:

Art. 1920

Small
36 - 39

Medium		Large
40 - 45		 46 en hoger

Overschoen Ongevoerd

Op kunstijs geeft deze de nodige bescherming tegen vocht.
Kleur : Zwart
Maten: 37 t/m 48 per 2 maten oplopend

Art. 8600

Beschermhoes Terry Speed

Badstof beschermer. Op het loopvlak versterkt met slijtvast materiaal.
Hoes beschermt de schaats tijdens vervoer.
Voor “loopwerk”zie blz 36+37.
Maatvoering: S - 39,5 cm, M - 42 cm. L - 44,5 cm en XL - 47 cm.
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Protectie
Het aspect veiligheid is bij sportbeoefening belangrijk. Zo ook bij het schaatsen. Bij de ontwikkeling van nieuwe schaatsen wordt bij Zandstra Sport
veel aandacht besteed aan de veiligheid. (o.a. Comfort Noren, Easy Glider, Ving en Ballangrud klapschaatsen)
De belangrijkste kenmerken van Dyneema® zijn:
- Bieden optimaal bescherming tegen snijwonden
- Isolerend en licht in gewicht
- Draagt zeer comfortabel (onder schaats- trainingspak)
- Het Dyneema® beschermmateriaal is sterk aan te bevelen bij zowel het schaatsen op natuur- als kunstijs.
		

Scheen Knie Beschermer (tube)

Gemaakt van de Dyneema® vezel. De beschermer wordt als een kous
aangetrokken. De knie is beschermd door middel van een laagje “foam” .
Maten: S, L en XL

		Dyneema® Handschoen
Veiligheidshandschoen van Dyneema® vezel, niet voor warmte maar
voor bescherming. Handschoenen zijn tijdens marathonwedstrijden
verplicht.
Maten XS, S, M, L en XL.

Waarschuwing:

Om ernstige steek- en snijwonden bij valpartijen tijdens het schaatsen te voorkomen is dit Dyneema®
beschermmateriaal ontworpen. De samenstelling van het materiaal is 60% Dyneema® en 40% Katoen.
Er kunnen zich evenwel situaties voordoen welke een volledige bescherming niet altijd mogelijk maken.

		Black Tactil Handschoen
Gemaakt van de Zirnium ™ vezel.
Een elastische en comfortabele passing.
Maten: XS, S, M, L en XL

		Polsbeschermer
Op natuurijs zijn de polsen kwetsbaar.
Voor de recreant is de polsbeschermer dan ook aan te bevelen.
Maten S, M, L en XL.
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Verstelbaar Jeugd
Art. 1663

Zandstra Verstelbare Noor Oslo

Een verstelbare noor met Semi Soft schoen. Gepatenteerde bevestiging van de buis aan het frame. Hierdoor extra laag. Dit verhoogt het
zelfvertrouwen van de beginnende schaatser.
Betrouwbaar verstelmechanisme.
Sluiting door middel van combinatie velcro straps en veter.
Leest Medium. De aluminium buis is naturel geanodiseerd.
Staal: H.C.S. met een standaard ronding van 27 meter.
Patent:A 2004430
Maten:

Art. 232

Medium
31 - 35

Large
36 - 39

Frisia Verstelbare Hockey Ontario

Een kindercomplet dat eenvoudig verstelbaar is in verschillende maten.
De schaatsschoen “groeit” als het ware met de voet mee. 3 maatgroepen en 4 maten per groep. Ook de binnenschoen is via Velcro instelbaar. Kleurencombinatie: Zwart / Grijs.
Moulded schoen
Maten:

Art. 203

Small
25 - 28

Medium
29 - 32

Large
33 - 36		

Lake Placid Verstelbare Hockey

Semi Soft schoen verkrijgbaar in 2 maatgroepen.
Comfortabele sluiting door middel van gesp, veter en velcro strap.
Leest Medium. 		
Maten:

Small
31 - 34

Medium		
35 - 39

Maatoverzicht verstelbaar

25
Oslo
Ontario
Lake Placid

26

27

28

29

30

					
Small			

31

32

33

34

35

Medium
Medium			

						

36

37

38

39

Large
Large

Small 			

Medium
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Hockey Schaatsen
Art. 206

Zandstra Vancouver

Het stalen blad (schaats) vormt met de schoen één geheel.
De schoen heeft een combinatie van gesp- vetersluiting.
De binnenschoen is uitneembaar.
In de maten 48 - 50 is de schaats met klinken gemonteerd.
Maten: 29 - 50

Art. 282

Zandstra Quebec

De schoen en schaats zijn geïntegreerd. De semi-soft schoen is zeer
comfortabel. De sluiting is een combinatie van gesp, velcro strap en
veter. Hierdoor hebben de enkels voldoende steun. Dit voor vele uren
schaatsplezier. De uitneembare thermo binnenschoen zorgt voor
warmte en comfort.
Schaatsblad van gehard staal
Maten: 34- 47

Art. 212

Winnipeg

De 212 is een ideale hockey schaats voor de recreant. Dit dankzij de
goede pasvorm in combinatie met de speciale voering. De nylon
schaats is met klinken gemonteerd en heeft een roestvast blad van
gehard staal.
Maten:

28 - 34 € 66,00
35 - 47 € 75,00

Art. 273

Head

Evenals Art. 212 (Winnipeg) is de roestvast stalen schaats geklonken.
Een prima pasvorm in combinatie met speciale voering.
Maten:

33 - 44

Art. 99

Wayne Gretzky

Buitenkant van nylon,lederen hielpartij. Lederen voering . ICM schaats.
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

E.U.

3

4

4

5

6

7

8

8

9

10

11

U.S.A.

Maten: 35 - 45
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Hockey Toebehoren
Art. A115

Aluminium Hockeystick 115cm Jr.

Geschikt voor zowel ijs- als straathockey. Blad Rood of Blauw.
Steel met speciale antislip grip van 14 cm.
Blade: Made in Canada; Aluminium en assemblage: Made in Holland
Verpakt per 5x Rood en 5x Blauw
Art. A145

Aluminium Hockeystick 145cm Sr.

Geschikt voor zowel ijs- als straathockey. Blad Rood of Blauw.
Steel met speciale antislip grip van 14 cm.
Blade: Made in Canada; Aluminium en assemblage: Made in Holland
Verpakt per 5x Rood en 5x Blauw
(I.v.m. extreem hoge vrachtkosten (lengtevracht) 145 cm sticks uitsluitend per 10)
Art. H115

Houten Hockeystick 115cm

Houten Steel met Wit nylon blad. Steel: Made in Tsjechië.
Geschikt voor zowel ijs- als straathockey.

Art. H147

Houten Hockeystick 147cm

De Lion Sticks komen uit Tsjechië.
Zowel voor links als rechts te leveren.
Geschikt voor alleen ijshockey.
(I.v.m. extreem hoge vrachtkosten (lengtevracht) 147 cm sticks uitsluitend per 10)
		

Jeugdset Soft Sticks (2 sticks & softpuck)

Made in Canada. 105 cm

		Keeperstick

		

Official Match Puck

Deze wedstrijdpucks zijn official match en made in Tsjechië.
		

Losse StickBlade (Rood, Wit en Blauw)

Made in Canada
		

Antislip Stickbuttons (14 cm)

Made in Canada

- 23 -

Kunst
Art. 494

Zandstra Katarina Soft

De nieuwe 100% soft schoen heeft een uitstekende pasvorm en geeft
ruim voldoende steun. De sluiting is een combinatie van een
velcrostrap en veter. IJzer is vernikkeld en voldoet aan de TÜV normen.
Een zeer comfortabele schaats.
Maten 34- 43

Art. 442

Zandstra Petra

De buitenschoen van model Petra geeft de nodige steun aan de enkels.
Via het gespsysteem kunnen de schoenen snel en eenvoudig worden
aan- en uitgetrokken. De 2 gespen zijn nauwkeurig instelbaar. (Handschoenen hoeven niet meer uit). De uitneembare binnenschoen zorgt
voor warmte en comfort. Schaats en schoen zijn geïntegreerd.
Het schaatsblad is gemaakt van gehard koolstof staal (58 Rc).
Maten 29- 43

Art. 420

Zandstra Ice Crown Wit

Een zeer mooie en gladde rundlederen schoen. De schoen heeft
een lederen voering. Een schoen met een 100% veter-sluiting. Een
uitstekende schoen voor de gemotiveerde kunstschaatsers.
Gemonteerd met een kwalitatief hoogwaardige merkschaats.
De schaatsen zijn vernikkeld en hebben een uitstekende hardheid.
Dankzij de kwaliteit van de ijzers zijn de ijzers goed te slijpen.
Maten 34 - 44
Art. 421

Zandstra Ice Crown Zwart		

Maten 36 - 47

Art. 410 is niet afgebeeld in deze catalogus. Echter, nog wel leverbaar !

Uitlopende Series
In enkele artikelen kunnen wij u speciale aanbiedingen doen. Deze zijn b.v. van collega’s overgenomen, passen niet meer in het
assortiment of hebben afwijkende kleuren. Veel detaillisten welke schaatsen inruilen maken gebruik van dit aanbod.
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Rental/Huur
Door toegenomen populariteit van de “kleine” verplaatsbare ijsbaantjes neemt de vraag naar huurschaatsen toe.
Naast de Rental Hockey en Rental Kunst is er ook een Rental Noor. Onze afdeling verkoop geeft u graag meer informatie.
De huurschaatsen hebben de volgende specificaties:
- Kleur Blauw (Duidelijk als huurschaats herkenbaar) of Grijs (Zie SRH)
- Speciale Liners (Met stopper). Liner Basic
- Sluiting: Hockey & Noor: 3 gespen / Kunst: 2 gespen
- Scharnierende Kap
- Liners zijn los verkrijgbaar
Art. 1151

Rental Hockey

Schoen en schaats geïntegreerd. Sluiting door middel van drie gespsluitingen. Speciale binnenschoen welke snel droogt en eenvoudig is
schoon te maken. De binnenschoen wordt via een speciaal “stopper”
systeem aan de hielkap bevestigd. Dit om bij het aan- en uittrekken
problemen te voorkomen.
Maten 28 - 47
De Super Rental Hockey heeft een blad van “Super Steel” is roestvast
met een hardheid van 60 Rc. Dit speciaal voor de z.g. kunststof schaatsvloeren.
Maten 36 - 44

Art. 1636

Art. 1151

Art. SRH

Rental Kunst

Evenals bij de hockeyschaats zijn ook bij de kunstchaatsen schoen en
schaats geïntegreerd. Twee gespsluitingen. Binnenschoen eenvoudig schoon te maken en is snel te drogen. Voor verhuurdoeleinden is
dit zeer praktisch. De binnenschoen wordt via een speciaal “stopper”
systeem aan de hielkap bevestigd. Dit om problemen bij het aan- en
uittrekken te voorkomen.
Maten 28 - 43
Art. 1583R

Rental Noor

De Rental Noor is via klinken gemonteerd op de traditionele stalen
noor. Laag model (art. 525).
De sluitingen kunnen op eenvoudige wijze worden vastgezet en deze
vergemakkelijken het aan- en uittrekken van de schoen. De gespen zijn
goed te doseren. Indien nodig kan men de gespen na enkele minuten
schaatsen wat strakker trekken. Schaatsen zijn geslepen in een ronding
van 27 meter.
Maten 34 - 47 (3 Gespen)
Art. HDL

Rental Semi Soft Liner

De Nieuwe Rental Liner “Semi Soft” is een stevige binnenschoen voor
intensief gebruik. De binnenschoen blijft goed op zijn plaats tijdens het
aan- en uittrekken door middel van een speciale stopper.
O.a. te gebruiken bij de Ving Touring (Art. 1592) en Ving Fast (Art. 1292)
Maten 37 - 47

NIEUW !

Daarnaast hebben we ook nog altijd de Rental Liner Basic.
Een degelijke liner voor intensief gebruik !
Maten 34 - 47
Op verzoek sturen wij u de speciale rental/lease folder.

Speciale stopper
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Kinderschaatsen
Art. 70		

Frisia Bob Skate

Een zeer sterke twee ijzer kinderschaats. De speciale rode kunststofriemen zorgen voor snel en probleemloos onderbinden. De schaats is
zwart geëpoxeerd. Hierdoor geen roestvorming.
De Frisia Bob Skate is verstelbaar voor de maten: 24 - 30
De kunststof riempjes zijn ook los verkrijgbaar.
Kleur
: Rood
Lengte
: 30 en 40 Cm.

Art. 88		

Frisia Bob Skate De Luxe

De banden van de Bob Skate De Luxe zijn geklonken aan de schaatsen.
Een beschermstrap bij de wreef geeft extra comfort. De schaats is zwart
geëpoxeerd . Hierdoor geen roestvorming.
De Frisia Bob Skate De Luxe is verstelbaar voor de maten: 24 - 30

Art. 115		

Frisia Brabants Klompje

Het Brabantse klompje is de verkorte uitvoering van de Friese doorloper.
Gemonteerd met montuur 1A en Band.
Montuur 1A: Hakstuk (Links + Rechts) en Gatteenleer
Maten 18 - 26 cm (27 - 39)
Art. 125		

Iisnocht/Frisia Friese Doorloper

De meest verkochte houten kinderschaats.
Compleet gemonteerd met montuur 1A en Band.
Montuur 1A: Hakstuk (Links + Rechts) en Gatteenleer
Maten 19 - 28 cm (26 - 42)
(Maten 21,22 en 23 zijn uitverkocht en worden voorlopig niet in produktie genomen
Art. 135		

Batavus Stheeman

De bekende houten noor. Een uitstekende houten schaats voor volwassenen. Compleet gemonteerd met montuur 5.
Montuur 5: Hakstuk met ringen en Lange riemen (100 cm).
Maten 25 - 30 cm (37 - 45)

Leerwerk
Ons compleet assortiment lederwerk sturen wij u graag op aanvraag.
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Easy Glider
* Eenvoudig onderbinden
* Comfortabel
* Veilig
* Stabiel

5

4
3

6

7
2
1

Een schaats voor zowel kinderen als volwassenen. De perfecte schaats voor beginners !
Naast het enorme succes van de Zandstra Comfort Noren heeft bij de kinderschaatsen de Easy Glider voor een kleine revolutie
gezorgd. Er zijn weinig voorbeelden waarbij in zo’n korte tijd een volledig nieuw model schaats zo populair is geworden. De Easy
Glider maakt het leven voor de beginnende schaatsers zeer aangenaam. Het gevolg is dat deze groep voor de schaatssport
enthousiast gemaakt wordt en behouden blijft voor deze tak van sport.
Enkele van de belangrijkste kenmerken van deze door Zandstra ontwikkelde schaats:
1. R.V.S. Springsteel. Hardheid 48 Rc. Schaatsen blijven lang scherp.
2. Het staal heeft een dikte van 1.7 mm en is geslepen in een ronding van 35 meter. De ervaring leert dat dit ideaal is voor beginners.
3. Het frame is 50% breder dan de bestaande houten schaats. Hierdoor meer stabiliteit en dus meer zelfvertrouwen.
4. De banden maken het mogelijk de schaats snel en gemakkelijk onder te binden. In veel gevallen is hulp niet meer
Small
Medium
Large
X Large
nodig. Indien nodig kan men na enkele minuten schaatsen
Maten
26 - 30
31 - 35
35 - 39
40 - 43/44
de banden wat strakker aantrekken.
5. De hielband heeft een zachte beschermstrap op de wreef.
De keuze schoen of laars kan van invloed zijn op de maatgroep.
6. Het frame is gemaakt van technisch nylon. Zytel 501 ST.
7. De achterkant van de Easy Glider is veilig. Bij valpartijen
De Easy Glider wordt ook in assortimentsdozen van 16 paar geleverd.
geen verwondingen
Dit voor een vlotte gang van zaken tijdens een natuurijsperiode.
8. De Easy Glider wordt in 4 maatgroepen geleverd.
		
Small
Medium
Large
Indeling assortimentsdoos:
4 Pr
8 Pr
4 Pr
		

Easy Glider Assist

De Easy Glider Assist maakt van de Easy Glider tijdelijk en stabiele 3 ijzer
schaats.
* De Assist vergroot het zelfvertrouwen van de beginnende schaatser
* Past om alle maten
* Snel en eenvoudig te bevestigen. (Klempassing)
		Easy Glider Verlengstrap
Speciaal voor brede schoenen. Bij zeer kleine maten wordt soms een
stukje van de rode band afgeknipt. Dit voor een betere passing. De
verlengstrap zorgt dan voor herstel van de oorsprokelijke lengte.
		

Easy Glider Gespbeschermer

Speciaal voor lage schoenen geeft de gespbeschermer extra comfort
en bescherming. Speciaal voor de voorkant.

- 27 -

SSM Slijpmachine
8 cm.

5 cm.

Advies:
- Het is raadzaam ruim voor een vorstperiode de slijpmachine “paraat”
te hebben. Dat wil zeggen voldoende stenen, dressers en dergelijke.
- Ook degene die de slijpmachine bedient, moet “ingewerkt” zijn.
De SSM slijpmachine uit Zweden is uiterst compact, betrouwbaar en eenvoudig te bedienen.
De belangrijkste aspecten van deze machine zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slijpt zeer precies het profiel in het schaatsblad van zowel hockey- , kunstschaatsen en de Easy Glider.
De machine kan zowel hol als vlak slijpen.
De bediening van de machine is snel te leren en betrekkelijk eenvoudig
Het lage gewicht (13,7 kg) maakt de machine “mobiel”.
In de speciale houder (H10), standaard bij de machine, passen vrijwel alle modellen kunst- en hockeyschaatsen.
De ruime ervaring van de fabrikant in Zweden heeft geresulteerd in een kwalitatief hoogwaardige machine.
De tyrolit steen is geschikt voor zowel roestvast als koolstof staal
Capaciteit van de steen: +/- 200 paar schaatsen. Capaciteit van de dresser: +/- 5 stenen (1000 paar)
220V, 0,3 Pk en 2800 toeren p.m.

Overige onderdelen (houders e.d.) SSM op aanvraag
		

SSM Slijpsteen / Flemming Gray

Afm. SSM :
150 x 6 x 20 mm (Afbeelding 1)
Afm. SSM :
150 x 6 x 38 mm (Afbeelding 2)
Afm. Fleming Gray 150 x 6 x 19 mm
Ook zijn stenen beschikbaar voor speciale ijzers/ijsbanen.
		Diamant Dresser
Hiermee kan de steen in de gewenste ronding (of vlak)
worden gebracht.
Lengte 5 (Vlak) of 8 cm (Ronding)

		Slijplabels
Genummerd en verpakt per 500 stuks
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1

2

RSM Slijpmachine IV
safety
knop

De ontwikkeling van de schaatssport brengt met zich mee dat de consument vaak weet welke ronding hij in zijn schaatsen wil hebben. Men vraagt niet langer om de schaatsen te slijpen. Men wil een bepaalde ronding. Om in te spelen op deze ontwikkeling is een
rondingsmachine ontwikkeld die betrouwbaar, nauwkeurig en betrekkelijk eenvoudig te bedienen is. De laatste jaren zijn honderden van de Zandstra Rondingsmachines in binnen- en buitenland geinstalleerd. Tijdens de Olympische spelen (Nagano, Salt Lake
City,Turijn en Vancouver) is deze machine gebruikt voor het in de juiste ronding slijpen van de schaatsen van veel deelnemers.
Op deze rondingsmachine kunnen noren zeer nauwkeurig in vrijwel iedere gewenste ronding worden geslepen. De belangrijkste
voordelen van de R.S.M. IV zijn:
1.

Het aanbrengen van de ronding in de schaats gaat via sjablonen. De ronding in het sjabloon is ook de ronding die in de schaats
geslepen wordt.
2. Dankzij het nauwkeurig slijpen wordt het nabewerken (lengte slijpen) tot een minimum beperkt.
3. Er is in principe geen beperking aan de ronding die men wenst. Dit geldt zowel voor short track als long track.
4. Op de machine is een diamant (dresser) aangebracht. Hierdoor kan de steen eenvoudig schoongemaakt worden. Een schone
en open steen zorgt voor een nauwkeurige resultaat.
5. Op de machine is de afzuigtrog reeds aangebracht. De afzuiginstallatie moet nog aan de trog gekoppeld worden.
6. De machine is eenvoudig te bedienen en voldoet aan de laatste CE norm.
7. Het wisselen van de sjablonen gaat eenvoudig en snel.
8. De machine werkt op 220V.
9. De machine is voorzien van een extra lange houder. Hierdoor is het ook mogelijk om de Zweedse klúnnoor in de gewenste
ronding te slijpen.
10. Nieuw op de R.S.M. IV is het bedieningspaneel inclusief safety knop.
De RSM machine geeft de gewenste ronding aan de schaatsen. De machine is niet ontworpen om in hoog tempo noren te slijpen.
Hiervoor verwijzen wij u naar de S.S.M. machines. Na het slijpen van de noren op de R.S.M. dienen ze met de hand nagepolijst te
worden.
Overige onderdelen RSM op aanvraag
		

RSM Slijpsteen / Diamant Dresser

Afmeting:150 x 20 x 20 mm
Diamant Dresser 8 cm.
		RSM Sjablonen
Sjablonen zijn er in de volgende rondingen
Short track			
: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 15 meter
Long track			
: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 27 meter
(25 & 27 meter is zeer geschikt voor recreanten)
Cross Country noor
: 30, 35 en 40 meter
		RSM Rondingsmeter
Wanneer de noren vaak met de hand worden geslepen kan dit de ronding
beïnvloeden. Het is daarom verstandig om de ronding te controleren.
Short track
8, 9, 10, 11 en 12 meter
Vlak model:
17,18,19,20,21,22,23,24,25,27 30 en 35 meter
		Steen Universeel
Flexibel afbraamsteentje. Ook zeer geschikt voor oppervlakkige oxidatie
te verwijderen.
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Joha Pro Slijptafel

Speciaal voor de veeleisende professionele schaatsers is het Joha slijpapparaat ontwikkeld. Het blok voldoet aan de hoogste eisen.
Dankzij de speciaal ontworpen kokerprofielen (A) worden de ijzers zeer nauwkeurig en stevig ingeklemd (B).
De belangrijkste overige specificaties van de Joha Pro zijn:

•
•
•
•
•
•
•

De vormgeving in combinatie met de modernste technieken van hogedrukgieten hebben geresulteerd in een zeer stabiel
slijpblok.
De bovenaanslagen, de zogenaamde precisieblokjes, hebben twee “hoogtes” en kunnen op drie plaatsen worden bevestigd.
Dankzij de grote knoppen (M-6) is het blok snel gebruiksklaar. Dit is een groot voordeel als in korte tijd meerdere paren moeten
worden geslepen.
4 Speciale antislip rubbers. Hoewel veel schaatsers het slijpblok vast zetten op de werktafel, nemen anderen het blok vaak mee
naar wedstrijden. Goede antislip is dan belangrijk.
Vrijwel alle wedstrijdnoren passen in de Joha Pro.
Tijdens het inklemmen van de schaatsen worden de ijzers zeer nauwkeurig (loodrecht) ten opzichte van de slijpsteen
gepositioneerd. Dit dankzij de speciale vorm van de twee kokerprofielen. (Zie tekening onder B)
De vooraanslag ontbreekt natuurlijk niet

Samenvattend: de modernste productiemethoden in combinatie met de unieke vormgeving
van de staanders hebben geresulteerd in een uiterst stabiel en nauwkeurig slijpblok

A

A

Het Joha Slijpblok wordt geleverd incl. het Zandstra 3M Polijstsysteem.
		

Joha Pro Statief

Om de Joha Pro optimaal te gebruiken is er een speciaal”statief” ontwikkeld. Hierdoor wordt het blok 8 cm hoger. Het statief wordt onder
de staanders van het Joha Pro blok bevestigd.
Dankzij het statief kunnen ook Comfort Noren nauwkeurig worden
geslepen.
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B

A

Aluminium Slijptafels
De aluminium slijptafels 7130,7135 en 7139 worden uit één stuk geëxtrudeerd profiel gevormd. De blokken zijn naturel geanodiseerd. Speciaal voor
de Cross Country noren is er een apart slijpapparaat. Hierin passen vrijwel alle merken skischaatsen.
Art. 7130

Aluminium Slijptafel Hoog

Speciaal voor de comfort noren met moulded schoen is een “hoog”
slijpappraat ontwikkeld. Er is niet alleen met de hoogte, maar ook met
de breedte van de schoenen rekening gehouden.
Dit blok is 10 cm hoger dan een standaard blok. Ook geschikt voor
shorttrack schaatsen.

Art. 7135

Aluminium Slijptafel Middel

Dit blok is stabiel en geschikt voor vrijwel alle noren met lederen
schoen.

Art. 7139

Aluminium Slijptafel Laag

Dit extra lage en lange blok is special gemaakt voor het met de hand
slijpen van cross country noren, houten schaatsen, Easy Gliders,
klûnnoren e.d.
Met andere woorden alle schaatsen welke niet in een “normaal” blok
passen.

Schaatsen slijpen in 7 stappen ?
zie ook www.zandstrasport.nl
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UPP
NIEUW !

Art. 7125

Ving Upp

Het schaatsen op de XC noren, (in de U.S.A. SKI BLADES of NORDIC SKATES en in Scandinavië LANGFORDSKRISKO) neemt snel
in populariteit toe.
Ook deze schaatsen hebben onderhoud nodig. Zandstra Sport heeft voor dit type schaats een speciaal slijpapparaat ontwikkeld.
De UPP met een uniek klemsysteem.
Alle modellen schaatsen met een Rottefella (NNN) of Salomon (SNS) binding, zowel XC als BC passen in de UPP.
Het betreft schaatsen met een aluminium, carbon (OAC), houten of stalen frame.
Bij de UPP worden niet de ijzers ingeklemd, maar het schaatsframe. Het frame wordt opgespannen tegen de bovenkant van de UPP.
Dit gaat door het aandraaien van de bout (A) welke de klemstaaf (B) naar UPP (boven) beweegt. De bout moet stevig maar niet te
strak worden aangedraaid. Het opspannen / in positie brengen / inklemmen gaat met een bijgeleverd sleutel.
A
De belangrijkste specificaties en voordelen van de UPP zijn:
- Compact
- Laag gewicht
B
- Schaatsen zijn eenvoudig en snel in te klemmen
- Gemakkelijk mee te nemen
- Weinig onderdelen. Gevormd uit één speciaal aluminium profiel.
- Frames met nog weinig staal kunnen worden geslepen
- Gunstige prijs / kwaliteit verhouding
- Alle maten (lengtes) passen in de UPP
- Antislip
dwars doorsnede Ving Upp
- Met de bijgeleverde sleutel kunt u de schaatsen inspannen
- De bindingen kunnen op de schaats gemonteerd blijven. Dit is een belangrijk voordeel.
- Zie ook de instructievideo op Youtube
Art. 7129

Slijpapparaat Ski Schaats

Geanodiseerd aluminium profiel. 6 Bevestigingspunten. Dit voor een
goed slijpresultaat (90°). Vrijwel alle T-profiel skischaatsen passen in dit
slijpapparaat. Evenals de Delta II.
Compact stabiel slijpapparaat om mee te nemen tijdens het schaatsen.
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Hand Slijpstenen
Art. 7205

Zandstra Foss Slijpsteen

De Foss slijpstenen zijn van uitstekende kwaliteit. De steen heeft een
grove kant voor het slijpen en een fijne kant voor het polijsten. Een
steen voor schaatsers die hoge eisen stellen aan het slijpresultaat.
Afmetingen: 25 x 7,5 x 2,5 cm
Tip: voor een optimaal glad oppervlak: zie polijstsysteem op blz. 37.
Voor een optimaal slijpresultaat: zie slijpkorrels blz. 36.

Art. 7215

Norton India Polijststeen

Aluminiumoxide is o.a. verwerkt in deze kwalitatief hoogwaardige
steen. Speciaal bij snelstaal geeft deze steen een zeer fijn polijstresultaat. De extra lengte (29 cm) maakt “een lange slag” tijdens
het slijpen mogelijk.
Afmetingen: 29 x 6 x 2,5 cm

Art. 7210

Steen Middel

Combinatie slijpsteen in een gunstige prijsklasse.
Kwaliteit: Silicium Carbide
Afmetingen: 25 x 5 x 2,5 cm
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Foss Diamant Blok
Technische informatie en adviezen betreffende het FOSS Diamant Blok.
1. Het slijpblok
Afmetingen: 250 x 70 x 10 mm

NIEUW !

Het diamant blok bestaat uit 3 onderdelen:
- Kunststofblok
- 2 afneembare diamantslijpplaten
De afneembare diamantslijpplaten hebben de volgende structuur:
1200
(10 Micron) Extra Fijn
400
(37 Micron) Fijn
De platen zijn via 6 magneten stevig en vlak op het kunststof blok bevestigd. Aan de zijkant van het blok zit een kleine uitsparing.
Deze uitsparing maakt het mogelijk de platen van het blok los te maken. Dit voor schoonmaken of vervangen.
2. Voordelen van het FOSS Diamant Blok
- Slijpen gaat sneller
- De diamant platen blijven vlak
- Minder braamvorming
- Duurzaam in gebruik
- Geschikt voor alle kwaliteiten en hardheden schaatsstaal
- Eenvoudig schoon te houden (Afspoelen met water)
- Vrijwel onbreekbaar (Bij normaal gebruik)
Uniek bij het FOSS Diamant Blok is de mogelijkheid om na langdurig gebruik een plaat eenvoudig te vervangen.
3. Enkele adviezen
- Altijd water gebruiken als “smeermiddel”. De diamant heeft dan minder slijtage.
- Hard drukken tijdens het slijpen is niet verstandig.
- Na het slijpen de platen met water goed schoonmaken en droog wegleggen.
Voor het polijsten van de schaatsijzers is zelfs de fijnste diamantplaat nog te grof. Wij adviseren de ijzers na te polijsten met het
Zandstra 3M Polijstsysteem.
4. Duurzaamheid (stand tijd) van de diamanten
Tijdens het gebruik slijten de diamanten. Dit gaat als volgt:
1. In het begin hebben de diamanten een scherpe structuur
2. Deze scherpte verdwijnt na 1 of 2 slijpbeurten. Daarna behoudt het diamant voor langere tijd dezelfde structuur.
3. Na vele slijpbeurten (100+) neemt de snelheid van het verspanen af.
Art. 7514

Art. 7429

Foss Diamant Blok					
Vervangingsplaten (1200 of 400)

Diamant Steen Smith

Verkrijgbaar in twee grofheden:
Oranje
: Fijn
750
Geel
: Medium 325
Afmetingen: 29 x 5 x 2,5 cm
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Pocket Stenen
Art. 7201

Pocketsteen (in etui)

Kwaliteit: Silicium Carbide.
Afm. 7,5 x 2 x 0,5 cm

Art. 7300

Pocketsteen Arkansas (Natuursteen)

Kwaliteit: Natuursteen uit Arkansas
Afm. 7,5 x 2 x 0,5 cm

Art. 7400

Pocketsteen Diamant DMT

Set van 3 Pocketsteentjes. De steentjes hebben 3 verschillende
“grofheden”:
Groen
(9 Micron)
Rood
(25 Micron)
Blauw
(45 Micron)
Zowel los en als set verkrijgbaar.
Afm. 7,5 x 2,5 cm

Art. 7410

Pocketsteen Diamant Smith

Diamant steen in houder. Uitneembaar
Afm. 10 x 2,5 cm

Art. 7500

Pocketsteen Diamant Foss

Uitsluitend verkrijgbaar in set van drie grofheden:
Blauw
Coarse 180
Geel
Medium 325
Rood
Fine 400
Afmetingen: 7,5 x 2,5 cm
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Slijp Accessoires
Art. 7313

Foss Slijpolie

Foss Slijpolie zorgt voor een glad en scherp slijpresultaat van de
schaats.
Flacon van 100 Ml

Art. 7316

Foss Slijpsteen Cleaner

Foss Slijpsteen Cleaner is het reinigingsmiddel voor een schone slijpsteen.
Flacon van 250 Ml

Art. 7319

Foss Ensis

Foss schaatsvet is het beschermingsmiddel ter voorkoming van roest
op uw schaatsijzer.
Flacon van 250 Ml
Ensis is een Trade Mark of Shell.

Art. 7425

Foss Slijpkorrels

Slijpkorrels dienen gebruikt te worden voor het vlak en scherp maken
van de slijpsteen.
Verpakking : 250 Gram
Kwaliteit
: CG60 Silicium Carbide

Foss Slijpkorrels
Slijpkorrels dienen gebruikt te worden voor het vlak en scherp maken
van de slijpsteen.
Verpakking : 5 kilogram
Kwaliteit
: CG60 Silicium Carbide

		Universeelsteentje
Flexibel afbraamsteentje.
Hiermee is het mogelijk lichte oxidatie te verwijderen.
Ook leverbaar als zakje met 20 dobbelsteentjes
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Zandstra 3M Polijstsysteem
		

Zandstra 3M Polijst Driehoek

Voor het nabewerken (polijsten) van noren is er het “polijstpapier”. Een zeer
fijne aluminiumoxide korrel geeft de onderkant van de noor een zeer glad
oppervlak.
Voor een optimaal resultaat worden de 3 verschillende stroken op een
speciale aluminium driehoek geplakt. De stroken zijn zelfklevend. Lengte
van de driehoek en de stroken is 25 cm. Er is ook een aluminium blokje van
25 cm. Hierop kunnen 2 stroken worden geplakt.
De aluminium driehoek wordt compleet met 3 verschillende polijststroken
geleverd. De stroken zijn los na te bestellen.
Standaard worden 3 “grofheden” nl. 40, 30 en 3 mų op de aluminium driehoek geplakt. Na het slijpen van de noren met de gewone steen gaat men
gedurende korte tijd (1 à 2 minuten) de schaats polijsten met eerst de 40
mų (blauw) en daarna met de 30 mų (groen) en als laatste de 3 mų (roze)
polijststroken. Het voordeel van dit polijsten is dat de glijweerstand nog
geringer wordt. Vrijwel alle topschaatsers gebruiken het polijstmateriaal.
Het assortiment is met 2 grofheden uitgebreid. Namelijk 12 mų (geel) en 9
mų (licht blauw). Deze 2 stroken worden alleen los geleverd.

40 mų

30 mų

3 mų

Beschikbare grofheden
Blauw 40 mų
Groen 30 mų
Geel 12 mų
Licht Blauw 9 mų
Roze 3 mų

De afgebeelde grafieken geven het glijoppervlak van een noor weer. (30.000 x vergroot)

Resultaat na het slijpen met fijne kant van de steen.

Resultaat na het polijsten met 40 mų (blauw).

Resultaat na het polijsten met 30 mų (groen).

Resultaat na het polijsten met 3 mų (roze).
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Beschermers Noren
De afgelopen jaren hebben veel ondernemers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de Twin- en de Universeel hoes te
voorzien van een eigen logo.
Het voorzien van de hoezen met uw eigen logo maakt een professionele indruk. Tevens is het een uitstekende promotie voor uw bedrijf.
Voor hoezen met “eigen tekst” zijn de volgende punten van belang:
- Er moet een ontwerp van het logo gemaakt worden. (Max. afmetingen 70 x 8 mm)
- Indien dit ontwerp akkoord is wordt hier een stempel van gemaakt (Stempel blijft eigendom van de klant)
- Bedrukken is alleen mogelijk bij Twin en Universeel. Bij minimaal 50 paar geen instelkosten.
- U dient rekening te houden met een “bedruktijd” van enkele weken.
- Beschikbare drukkleuren: Wit en Zwart
(Tijdens een periode met natuurijs is bedrukken niet mogelijk)

hieruwn
aam.nl

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze
afdeling verkoop.
www.hieruwnaam.nl of van een sponsor is een veelgebruikte opdruk.
Art. 8180

Twin Hoes

Hoewel speciaal ontworpen voor de klapschaats is de Twin hoes
geschikt voor alle noren.
De Twin Hoes is eenvoudig aan te passen aan de maat van uw schaats.
De speciale setjes veren (4 stuks) zijn ook los verkrijgbaar.
Materiaal: Elvax (EVA)
Indeling van assortimentspakket: (25 paar)
Zwart 5, Wit 5,Blauw 5, Zilver 5 en Rood 5 paar

Art. 8140

Universeel Hoes

De beschermer is verstelbaar voor alle maten.
De universeel hoes is de meest verkochte beschermer voor noren.
De elastische clips, die voor de juiste maatvoering zorgen, zijn ook los
te koop.
Materiaal: Elvax (EVA)
Kleuren: Rood, Wit, Blauw en Zwart
Indeling van assortimentspakket: (25 paar)
Zwart 10, Wit 7,Blauw 5 en Rood 3 paar

		

Losse Clips en Veren

Los leverbaar zijn de clips (Beschermers Universeel en Centipede) en
stalen veren (Beschermers Speed en Fit All). Ook losse sets veren voor
de Twin Hoes, Tri-Guard en de Twarres zijn beschikbaar.

Universeel

Twin Guard
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Beschermers
Art. 8120

Noren Hoes Speed

Gemaakt van gerecycled kunststof. Slijtage is zeer klein en breuk vrijwel
uitgesloten. Past om alle traditionele stalen noren.
Kleur: Zwart

Art. 8100

Noren Hoes Tri Guard

De hoes Twin is via een middenstuk geschikt gemaakt als Triguard
Unikleuren : Zwart, Rood, Wit, Zilver en Blauw.
Tricolor
: Rood, Wit en Blauw
De Twin hoes (blz. 38) is speciaal voor (klap) noren
ontworpen. Voordelen: Minder onderdelen, betere passing en goedkoper!

Art. 8430

Kunst en Hockey Hoes Twarres

Deze tweedelige beschermer past om vrijwel alle kunst- en hockeyschaatsen. Aanpassen voor de juiste maat schaats is betrekkelijk
eenvoudig. Kleuren: Rood, Wit, Zwart en Blauw
Inhoud assortimentspakket:
				

Art. 8220

Blauw
12

Wit
8

Rood
5

Hockey Hoes Centipede

Past om vrijwel alle nylon en metalen hockeyschaatsen. Eenvoudig
voor de juiste maat in te stellen.
Kleuren: Zwart, Wit en kleurenassoriment van 25 paar (mooie kleuren!)

Art. 8400

Kunst Hoes Fit All

Eenvoudige maar sterke beschermer.
Kleuren: Zwart en Wit

Art. 8600

Noren Beschermer Terry Speed

Badstof beschermer. Op het loopvlak versterkt door gebruik van
slijtvast materiaal. Deze vochtopnemende hoes beschermt de schaats
tijdens vervoer.
Maatvoering: S - 39,5 cm, M - 42 cm. L - 44,5 cm en XL - 47 cm.
Kleur: Zwart
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Onderdelen en Service
Art. 1204

Richtapparaat

Het lager is excentrisch aan de houder bevestigd. Hierdoor kan de druk
op de schaatsbuis beter gedoseerd worden.
Zowel noren, hockey- als kunstschaatsen kunnen met dit richtapparaat
worden gericht.
Het in een gewenste “boog” zetten van een shorttrack- of langebaanschaats is met dit apparaat ook goed mogelijk.

		Handinzetmachine
Dit machientje kan op een werktafel worden gemonteerd. Men kan
hier o.a. mee vastzetten:
Nestelringen (3 maten), Holnietjes (in leder of vinyl), drukknopen etc.
Voor elk onderdeel is een aparte onder- en bovenstempel nodig.
Nummer 		 Functie
51 		 Nestelring Klein
50		 Nestelring Middel
106		 Nestelring Groot
333		 Bevestiging gesp aan moulded schoen
Bovenstaande stempels zijn ook te gebruiken in de montagemachine.
Gebruik van een adapter is dan noodzakelijk.
		Montagemachine
Machine voor het monteren en demonteren van schaatsen. Staand
model van 160 cm. Een ideale machine voor het snel leveren van
service tijdens een vorstperiode.
De machine wordt compleet geleverd met de 4 onderdelen. (onderen bovenstempel voor demontage en idem voor montage).
Bij demontage beschadigt de schoen of het ijzer niet.
De machine wordt met de voet bediend. Hierdoor heeft men beide
handen vrij om de schoen/schaats goed te positioneren.
Voor het monteren van grotere series is de machine ook “op lucht”
leverbaar. Het monteren is dan aanmerkelijk minder vermoeiend.
Ook zeer geschikt voor montage en service van In-line skates en skischoenen.
Via de speciale adapter (o.a. hielkap) kunnen verschillende stempels
gebruikt worden, zie de handinzetmachine.
Nieten in de lengtes 11 t/m 35 mm en 44 - 54 mm.

		

Onderstempel op stift

Voor het met de hand vastzetten van nieten (speciaal voor de hak).
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Diversen
		
Model

Mutsen / Caps

Art. Nr.

Kwaliteit

Kleur

Mutsen

Bretons
5021
Acryl		
Marine en Zwart
Bretons
5020
Acryl		
2 Kleurig
					(Marine/Rood,
					 Marine/Wit, Zwart/Wit)
Bretons
97821
Acryl		
2 Kleurig
					(4 Comb. ass. van 24 stuks)
Jopper

Dubbel

Acryl		

Marine

Jopper

5040

Wol		

Marine

Fryslân			Acryl		Met “pompebled”

Caps

Winterpet met oorklep

Zwart of Blauw

Lindberghcap		
		

Blauw met witte baan
Wit met blauw/rode baan

Het is mogelijk uw muts te voorzien van eigen tekst. Neem hiervoor contact op met onze afdeling verkoop.

Haarbanden			
Kwaliteit		Kleur
Acryl		
Acryl		
100% Wol		

Zwart of Blauw
Fryslân met “pompebled”
Marine

Miniatuur Schaatsjes
		
Kunst (paar)

Sleutelhanger met klompschaats (met friese vlag)

Tassen en Rugzakken
		
Naam		

Nr.

Maten		

Kleuren

Ving Tas		
Standaard		
Rugzak		

1
2
707

65 x 30 x 30
52 x 30 		
40 x 25 x 12

Blauw-Wit-Blauw
Marine en Rood
Marine
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Vergelijking van verschillende
schoen- en schaatsmaten
CMS.
191/3
192/3
20
201/3
202/3
21
211/3
212/3
22
221/3
222/3
23
231/3
232/3
24
241/3
242/3
25
251/3
252/3
26
261/3
262/3
27
271/3
272/3
28
281/3
282/3
29
291/3
292/3
30
301/3
302/3
31
311/3
312/3
32
321/3
322/3
33
331/3

Let op: In verband met
wegwerkzaamheden bij rotonde
Joure kan de route aangepast
zijn

INCH
75/8
73/4
77/8
8
81/8
81/4
83/8
81/2
85/8
83/8
815/16
9
93/16
95/16
97/16
99/16
911/16
97/8
10
101/8
101/4
103/8
101/2
105/8
103/4
107/8
11
111/8
111/4
117/16
119/16
1111/16
1113/16
1115/16
121/16
123/16
125/16
127/16
129/16
123/4
127/8
13
131/8

Postbus 150		
Industrieweg 8		
Yndustrywei 8		

SCHOENMAAT SCHOENMAAT SCHOENMAAT
FRANS
USA/CANADA
ENGELS
29
291/2
30
301/2
31
311/2
32
321/2
33
331/2
34
341/2
35
351/2
36
361/2
37
371/2
38
381/5
39
391/2
40
401/2
41
411/2
42
421/2
43
431/2
44
441/2
45
451/2
46
461/2
47
471/2
48
481/2
49
491/2
50

121/2
13
13-131/2
131/2
1
11/2
2
2-21/2
21/2
3
31/2
4
4- 41/2
41/2
5
51/2
51/2 - 6
6
61/2
7
71/2
71/2 - 8
8
81/2
9
91/2
91/2 -10
10
101/2
11
11-111/2
111/2
12
121/2
121/2 -13
13
131/2
14
141/2
141/2 -15
15
151/2
16

8500 AD Joure
8501 SN Joure
8501 SN Joure (GPS adres)

Tel.
0513 - 415858
Fax
0513 - 416415
E-mail sales@zandstrasport.nl
www.zandstrasport.nl

Postbus 150
8500 AD Joure - Holland
Industrieweg 8
8501 SN Joure - Holland
Yndustriewei 8
8501 SN Joure - Holland
Tel.
0513-415858

101/2
11
111/2
111/2 -12
12
121/2
13
131/2
131/2 - 1
1
11/2
2
21/2
21/2 - 3
3
31/2
4
41/2
41/2 - 5
5
51/2
6
61/2
61/2 - 7
7
71/2
8
81/2
9
9-91/2
91/2
10
101/2
101/2 -11
11
111/2
12
121/2
121/2 -13
13
131/2
14
141/2

