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Helmen, helmen, helmen: de verschillen en soorten  

De meest veilige vorm van hoofdbescherming is een schaatshelm met een zgn. ASTM F1849-

07 keuring, speciaal voor schaatshelmen. Deze helm wordt bij de KNSB verplicht gesteld bij 

marathonwedstrijden, mass-start en shorttrack. De RSNL adviseert ook deze helm, maar 

accepteert ook andere helmen. 

Andere helmen die worden toegestaan zijn:  

– Helmen met het EN 1078-keurmerk gebruikt bij het fietsen, skeeleren en skateboarden. 

(nadeel: de fietshelm met grote gaten beschermt minder goed en loopt naar achter uit in een 

punt, hetgeen gevaarlijk kan zijn bij een val)  

– Skihelmen met certificering EN 1077 (vaak zwaarder en minder ventilerend).  

Welke helm wordt goedgekeurd door de RSNL bij de technieklessen en overige door 

RSNL georganiseerde activiteiten? 

De helm moet dus voorzien zijn van een harde schaal. De helm moet goed passen. Het 

verplichten van het dragen van een helm is de verantwoordelijkheid van het bestuur. De keuze 

– welke helm kies ik? – is de verantwoordelijkheid van de rijder. 

Dat betekent dat alle hierboven omschreven helmen voldoen voor deelname aan 

schaatstechnieklessen en activiteiten georganiseerd door de RSNL.  

 

MERK TYPE 

APOGEE VORTEX 

BONT SCHAATSHELM 

BONT JUNIOR SCHAATSHELM 

CADOMOTUS AEROSPEED 

CADOMOTUS 
ALPHA-Y AEROSPEED 

KINDERHELM 

CASCO WARP SPRINT 

CASCO ICEAIRO 

EVO ST KIDS HELM 

EVO ST HELM 

EVO ST PRO HELM 

LAS MISTRAL ICE 

LOUIS 

GARNEAU 
CHRONO AERO 

MARCHESE AEROSPEED 

PENNINGTON STH-001 

VIKING F1849-07  F1446-12 

  

De schaatsmuts (in de volksmond spreekt men vaak over 

“Ribcap” of Smartcap 1) is ook een hoofdbeschermer, 

maar valt NIET onder de helmen. Deze mutsen zijn nuttig 

voor alle outdoor activiteiten met minimaal risico.’ Het 

schaatsen valt daar niet onder. Deze schaatsmuts is  

volgens het bestuur geen geschikte “helm” en wordt dus 

niet meer geaccepteerd m.i.v. seizoen 2020-2021. 

 

Een gewone muts is niet meer toegestaan m.i.v. seizoen 2019-2020 


