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De 4 basisdelen van een rolschaats 
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De schoen 

 

 

 

Het onderstel 

De wielen 

                                                 De dop of stopper 

 

De afgebeelde rolschaats is een zogenaamde vrijrijder.  

Deze worden in principe bij alle  takken van de kunstrolschaatssport 

gebruikt,  uitgezonderd het figuren. Figuurders hebben geen remdop,  



Soorten rolschaatsschoenen 
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Keuze per niveau: 
 

Rolrinkels 

Pre-pupillen 

 

Pre-pupillen 

Pupillen 

 

 

Pupillen 

Aspiranten 

 

Vanaf Cadetten 

 

 



Grootte van de schoen 
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Schoenmaat tabel 
Zo meet u de juiste schoenmaat: 
1. Plaats beide voeten op een blad papier en teken de omtrek 

na. Let op dat de pen loodrecht op het blad staat. 
2. Trek zowel bij de hak als vooraan bij de tenen een lijn die 

parallel aan elkaar lopen. 

 
 

3. Meet de afstand tussen beide lijnen en bepaal de juiste 
schoenmaat met behulp van de tabel. 
De schoenmaat moet 4 á 5 mm groter gekozen worden dan 
de voetlengte. 
Indien de voeten nog in de groei zijn of de rolschaats puur in 
de vrije tijd gebruikt wordt, mag dat 5 tot 10 mm zijn. 
Echter uiteraard altijd de schoen passen!! 
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Het onderstel 
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• Onderstellen met een enkele brug worden meestal gebruikt voor startende 

rolschaatsers. De onderstellen hoeven dan nog niet al te grote krachten op te 

vangen. Ook het gewicht van de rolschaatser telt hierbij mee.  

De gevorderde schaatser zal overstappen naar een onderstel met een dubbele 

brug die de krachten beter kan opvangen. 

• Het onderstel van de rolschaatsen bestaat uit een plaat (plate) met twee assen 

(de trucks). 

• Aan elke as (brug) zijn twee wielen bevestigd. 

• De assen (trucks) zijn op vier punten aan de plaat vastgemaakt,  

zowel vooraan als achteraan met een vaste schroefverbinding met rubber 

tussenblokken (rubbers) en bovendien voor en achter nog eens in een stuurhuis 

(een kogelbout in een cupje). 

• De wielstellen kunnen alleen maar bewegen omdat de rubbers samendrukbaar 

zijn. Die samendrukbaarheid is regelbaar met de schroefverbinding, waarmee de 

as (truck) losser en vaster kan worden gedraaid. 

 

 

 

 



Onderstellen Vrijrijden 
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                   Liever deze  

                   NIET gebruiken 

 

 

                   Rolrinkels 

                   Pre-pupillen 

 

                   Pupillen 

                   Aspiranten 

 

 

    Vanaf  

    Cadetten 

 

 

 

 

(Roll-line) 



Onderstellen Figuurders 
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Pre-Pupillen en Pupillen 

Vanaf aspiranten 

(Roll-line) 



Onderdelen van een onderstel (Vrijrijder) 
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Bevestiging van de schoen  op het onderstel 
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• Het bevestigen van schoenen op onderstellen is een nauwkeurig werk. 

• Dit komt omdat de bal van de voet zich precies lijnrecht boven de voorste as. 

van de rolschaats moet bevinden. Bovendien moeten de wielen aan beide zijde 

evenveel uitsteken. Alleen zo kun je de juiste druk op de wielen uitoefenen. 

• Het sturen gebeurt dus eigenlijk met de voeten.  

D.m.v. zijwaartse druk op de bal van de voet (grote teen, kleine teen) en hak kun 

je de richting bepalen. 

• De naad van de neus van de schoen is dus niet leidend voor het juist plaatsen 

van het onderstel! 

 

Advies: laat dit de verkoper ter plaatse doen. 

 

 

 

 

 



Rubbers 
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• Rubbers vangen het wringen van de assen op. Met een stelmoer kunnen de beide 

assen (trucks) losser of vaster gedraaid worden. Hoe losser de trucks hoe meer de 

rubbers kunnen worden samengedrukt, hoe sneller de besturing wordt. Worden de 

trucks vaster aangedraaid, dan worden de rubbers meer samengeperst. Ze worden 

dan stijver in hun reactie en de besturing wordt vertraagd. 

• De rubbers moeten regelmatig vernieuwd worden.  

Er zijn verschillende soorten en hardheden, voor verschillende gewichten. 

 

 

 

 



Doppen (of stoppers) 

Aanschaf en Onderhoud Rolschaatsen 

• Aan de voorkant van het onderstel bevindt zich de dop of stopper voor het remmen 

en afzetten bij sprongen ed. De dop bestaat uit gehard rubber met een metalen 

(aluminium) staaf met schroefdraad. Deze kan zo in het onderstel worden gedraaid. 

• Bij duurdere onderstellen is de dop in een kleine hoek bevestigd aan het onderstel. 

Daardoor heb je een beter uitgangspunt bij het afzetten voor een sprong. 

• De doppen zijn in verschillende kwaliteit, hardheden en prijsklassen verkrijgbaar. 



Wielen 
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• Wielen zijn verkrijgbaar in verschillende maten, breedtes en hardheden.  

Daarnaast verschillen de wielen in levensduur. 

• Het meest bekend binnen onze vereniging zijn de wielen van Roll*Line: 

- Roll*Line Magnum (Kur stroevere tot middelstroef vloer) 

     - Roll*line Giotto (Algemeen) 

     - Roll*line Professional  

• Grootte: 

     - 55 mm (normale vrijrijwielen) 

     - 57 mm (grotere vrijrijwielen) 

     - 63 mm (figuurwielen) 

• Breedte: 

     - 28 mm 

     - 30 mm 

     - 32 mm 

• Hardheid wielen worden uitgedrukt in D-Shore: 

     - T/m 50 is voor gladde vloeren 

     - Tussen 51 en 54 is voor middel vloeren. 

     - 55 of harder is voor stroeve vloeren 

 

 

 

 

 

 

 



Roll*line Magnum 
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Voor stroeve tot middelstroeve vloeren: t/m pupillen 



Roll*line Giotto 
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Verkrijgbaar voor 

zowel vrijrijden als 

figuren.  

Tevens voor diverse 

soorten vloeren. 



Roll*line Professional 
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Verkrijgbaar in 

diverse hardheden 

(zie het model), en 

dus geschikt voor 

diverse soorten 

vloeren. 



Kogellagers (1) 
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•  In elk wiel zitten twee lagers. Ronde hoepeltjes met kogeltjes erin, die ervoor zorgen dat de  
 wielen soepel rond kunnen draaien. 

•  Als we een wiel (19) eraf halen, kan er op de as en onder de moer een los stofplaatje (18)  
 zitten, welke het ergste vuil tegen houd. Indien dat er niet zit moeten er gesloten of half-open    
 lagers inzitten (half-open met de open zijden naar elkaar toe). 

 

 

 

 

• In het wiel zien we vervolgens een kogellager (21). 

• Aan de andere kant van het wiel zit een 2e kogellager, dat ook 

door een stofplaatje aan de buitenzijde wordt afgesloten voor 

het ergste vuil.  

• Tussen de twee kogellagers zit een busje (20) (van buitenaf 

niet te zien). Dit dient ervoor dat bij het vastdraaien van de 

moer op de as tijdens het wiel te monteren de lagers niet in het 

wiel gedraaid worden, en daardoor het wiel niet draait of de 

lagers kapot gaan.  

Dat busje moet je dus zeker niet vergeten. 

• Het wiel wordt vastgezet op de as met een zelfborende moer 

(22) (een moer met in het schroefgat een plastic ringetje). Een 

gewone moer kan losraken, en dan zou het wiel er onder het 

rijden zomaar af kunnen lopen. 

• Met een lagertrekker kun je de kogellagers verwijderen uit het 

wiel, maar ook ze daarmee terug plaatsen. 

 

 

 

 



Kogellagers (2) 
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• Er zijn open, half-open en gesloten lagers. Meestal worden de half-open toegepast. 

• Gesloten lagers hebben aan beide zijden een vast stofplaatje, waardoor ze minder 

gauw vuil worden. Maar ze zijn hierdoor ook minder makkelijk schoon te maken 

• Half-open lagers hebben één stoplaatje. Plaats de open zijdes naar elkaar toe in 

het wiel. Zo kan er van buiten bijna geen vuil in komen. 

• Open lagers hebben een los stofplaatje nodig.  

• Lagers die niet op tijd schoongemaakt worden, gaan eerder slijten en kunnen 

vastlopen . 

 

 

 

 



Onderhoud (1) 
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Tips 

• Lucht de rolschaatsen regelmatig en haal ze na de training/wedstrijden e.d. bij thuiskomst 

altijd uit de tas en zet ze bij droog weer gerust een paar uur buiten op het terras. 

• Voor behoud van de schoenen is het aan te bevelen om met beschermhoesjes te trainen. 

 

 Rubbers: 

• Het is belangrijk de tussenrubbers op tijd te vervangen. Zodra ze enige vorm van slijtage 

laten zien, moet je ze vervangen voor het behoud van de assen/bruggen (bij intensief 

gebruik, zo’n 1x per jaar). 

 

CUPJE: 

• Een heel belangrijk onderdeel is het nylon cupje (4), dit moet regelmatig vervangen worden 

en in de praktijk wordt dit maar zelden gedaan. Dit is voor het behoud van het gehele 

onderstel. Vooral bij de gevorderde beoefenaars geeft dit heel vaak kapotte assen of zelfs 

kapotte onderstellen, omdat door te laat vervangen van dit cupje de plaat (1) kapot gaat en 

de complete as/brug er dan regelmatig uitschiet. 



Onderhoud (2) 
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 DOPPEN: 

• Bij het vervangen van de oude remdoppen, voor nieuwe moet je ervoor zorgen dat deze 

goed aangedraaid worden. Als de dop niet soepel draait, niet forceren, anders gaat de 

schroefdraad stuk en moet de draad opnieuw getapt worden. Dat gebeurt met een speciale 

draadtap. Wanneer de dop niet vast blijft zitten, is waarschijnlijk het inbusboutje van de dop 

(3) te kort, of beschadigd. Door deze te vervangen voor een nieuwe is het probleem vaak 

opgelost. Het gebeurt ook regelmatig dat er vuil in de schroefdraad en de verstelgleuf zit, 

verwijder dit alvorens een nieuwe dop te monteren. 

 

   WIELEN: 

• Er zijn veel soorten wielen verkrijgbaar. Het is belangrijke te weten welke keuze er gemaakt 

moet worden. Het combineren van wielen kan het voordeel hebben dat je zowel op gladde, 

middelgladde en stroeve vloeren kunt rijden.  

Voor de rijdsters die nog geen zweef pirouette en dubbele sprongen oefenen is het aan te 

raden een middelhard wiel te nemen. Het gewicht van de rijdster kan ook meegenomen 

worden bij de keuze van welk wiel de juiste is. Informeer bijvoorbeeld bij Jacqueline (of een 

ander ervaren iemand), welk type wiel het best gebruikt kan worden. 

Het reinigen van de wielen (Blauwe plak v.d. vloer) kan d.m.v. oppoetsen met een metalen 

schuursponsje, of schrapen (NIET snijden dus!) met een schilmesje. 



Kogellagers schoonmaken (1) 
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• Het is belangrijk om de rolschaatsen vaak te controleren en de lagers schoon te maken. 

• Wat heb je hiervoor nodig? 

 - lagertrekker (beschikbaar via de club ) 

 - glazen pot  

 - kwastje/tandenborstel 

 -  oude kranten 

 - wasbenzine 

 -  naaimachine-olie of kogellager-olie 

 - oude doek 

• De beide lagers met de lagertrekker uit het wiel verwijderen. 

• Moer en tussenbusjes (en eventueel de stofplaatjes) alvast in wasbenzine leggen. 

• Als de kogellagers niet heel erg vies zijn, kunnen die ook meteen in de wasbenzine.  

Laat dit een nachtje staan. 

OF: 

• Als de kogellagers wel heel vies zijn, leg je ze op kranten en doe je er een druppeltje olie in. 

Daarna borstel je met een kwastje alles schoon. Doe ze vervolgens ook in de wasbenzine. 

Laat diteen nachtje staan.  

 

 

 

 

 

 

 



Kogellagers schoonmaken (2) 
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• Laat alles uitlekken op de krant en droog met de doek alles nog even na. 

 

• De lagers krijgen nu een druppeltje naaimachineolie. Beslist niet meer! 

 

• Monteer met behulp van de lagertrekker de schoongemaakte lagers en tussenbuisjes in de 

wielen. Plaats half-open lagers met de open zijde naar elkaar toe gericht in het wiel. 

Laat dan het wiel nog even vrij draaien op de lagertrekker om te kijken of het lekker loopt. 

 

• Plaats indien van toepassing de stofplaatjes terug op de as. De stofplaatjes hebben de vorm 

van een diep bord en de onderkant van het bord moet altijd naar het wiel gericht zijn. 

 

• De wielen worden nu in de nieuwe volgorde (kruiselings t.o.v. de oude situatie) op de assen 

geplaatst. Bovenop het wiel komt dan (indien van toepassing het 2e stofplaatje weer met de 

onderkant naar het wiel gericht en) de zelfborgende moer. 

 

• Blijft een lager nog stroef lopen, dan kun je die beter vervangen.  

Overigens een nieuwe lager zal altijd stroef zijn. 

 

 

 

 



Onderhoud door RC-Alico 
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• Als onderhoud gewenst is kan hiervoor contact opgenomen worden met  

 Jacqueline Verhoeven. 

 

• Dit onderhoud kost € 2,50 (prijs exclusief onderdelen) . 

• Schoonmaakbeurt: wielen en lagers demonteren, schoonmaken, smeren en weer monteren 

    

• Lagers en/of wielen vervangen (prijs exclusief onderdelen)          

      

• De opbrengst van het onderhoud wordt gebruikt om nieuw materiaal aan te schaffen t.b.v. het 

onderhoud. De werkzaamheden vinden plaats op afspraak. 

 

• Advies vragen? 

Bij Jacqueline kan je ook nieuwe materialen en rolschaatsen bestellen. 

Voor een goede raad voor het aanschaffen van tweedehands rolschaatsen ook. 

 

• NB: indien men besluit tot aanschaf van een nieuw onderstel bij bestaande schoenen dient 

de leverancier van het nieuwe onderstel zorg te dragen voor omzetting/montage. 
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