


WIJ ZIJN KLAAR VOOR DE 
START VAN HET NIEUWE 

SEIZOEN 2014/2015!

Dracht 144 
8442 BZ Heerenveen

info@fabersport.nl
www.fabersport.nl

• VIKING • MAPLE • MARCHESE 
• ZANDSTRA • SALOMON 

• CADOMOTUS • FREE SKATE 
• MenM ICE-SKATE • LUIGINO

Profiteer tot en met 1 maart 2015 bij McDonald’s Heerenveen!

Heerenveen

 Supervoordeel

SLECHTS 

5 MINUTEN 

RIJDEN VAN THIALF

2x PARFAIT
Keuze uit: Chocolade en Caramel.

Niet geldig i.c.m andere McDonald’s aanbiedingen. 
Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon bĳ 
McDonald’s restaurant Heerenveen t/m 01-03-2015.

2x HAPPY MEAL
Naar keuze.

Niet geldig i.c.m andere McDonald’s aanbiedingen. 
Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon bĳ 
McDonald’s restaurant Heerenveen t/m 01-03-2015.

4,00
voor maar

6,00
voor maar
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PHOENIX SECURITY

Bewaking en beveiliging

Specialist in
evenementenbeveiliging

T 0513 - 62 06 24

M 06 - 51 56 46 07

Kattebos 100 F 0513 - 62 06 24

8446 CX Heerenveen E: p.dijksma@chello.nl

M.r Halbe binnertsstraat 14
8442 EE
Heerenveen
T: 0513 653207
E: info@autoservicedeleeuw.nl
www.autoservicedeleeuw.nl

Zwartsstraat 14
8441 GH

Heerenveen
T: 0513-750608

E: info@autoservicedeleeuw.nl
www.autoservicedeleeuw.nl

VORMGEVING, DRUKWERK, PRINTEN,
 KOPIËREN & FAMILIEDRUKWERK

 

BOSS
Design & Print

COPY

www.copy-boss.nl



Categorie : Langebaanschaatsen
Bedrijf/verenging : Schaatsschool Thialf 
Website : www.thialf.nl
Contactpersoon : Dennis Schuurman
Telefoonnummer : 0513-637704
E-mail : schaatsschool@thialf.nl
Omschrijving : Altijd al willen leren schaatsen? 
Altijd al uw schaatstechniek willen verbeteren? Dat kan!
Schaatsschool Thialf verzorgt op alle werkdagen
schaatsles voor jong en oud. Doel van de lessen is om
mensen de schaatstechniek aan te leren en/of te verbe-
teren om zodoende gemakkelijker te kunnen schaatsen.

Categorie : Langebaanschaatsen
Bedrijf/verenging: : HCH-Heerenveen
Website : www.hch-heerenveen.nl
Contactpersoon : Siska Walstra 
Telefoonnummer: : 0513-571999 
E-mail : secretaris@hch-heerenveen.nl
Omschrijving : HCH is een schaatsvereniging voor

jong en oud, voor recreanten tot
Olympisch toppers. Tijdens de Open
Dag van Thialf kunt u bij onze stand
terecht voor alle informatie en vra-
gen over onze vereniging. U zult
ontdekken dat HCH naast schaat-
sen nog veel meer organiseert.

Categorie : Langebaanschaatsen
Bedrijf/verenging: : STD
Website : www.stdonline.nl
Contactpersoon : Hendrika Noppert
E-mail : STDsecretaris@gmail.com
Omschrijving : Het schaatsseizoen is weer begon-
nen. Lijkt het je leuk om te gaan schaatsen, kom dan
trainen bij de "leukste schaatsclub
fan Fryslân". Van pupil tot senior en
trimmer, voor een ieder is er plek om
te trainen onder leiding van ons
enthousiaste trainerskorps. Ben je
nieuwsgierig geworden, kom dan
langs bij  onze stand op Open Dag
Thialf.

Categorie : Curling
Bedrijf/verenging : Curling Club Friesland 
Website : www.fryskecurlingclub.nl
Contactpersoon : Johannes Koornstra (voorzitter)
E-mail : info@fryskecurlingclub.nl
Omschrijving : Benieuwd hoe relaxed sliden op het

ijs voelt? Kom dan op de
Open Dag van Thialf zelf
een steen schuiven. Onze
clubleden laten je graag de
sport curling zien en erva-
ren met een clinic.

Categorie : Pronkriden
Bedrijf/verenging : De Pronkriders
Website : www.knsbfriesland.nl/schoonrijden
Contactpersoon : Doetie Smit
Telefoonnummer : 0511-474652
Omschrijving : Ik ben 3 jaar lid van de Pronkriders
en verheug mij nu alweer op het komende schaatssei-
zoen. Wat is schoonrijden een prachtige tak van schaats-
sport. En dat terwijl ik vroeger dacht dat schoonrijden
een wat oubollige sport in klederdracht was.  Niets is
echter minder waar. Elke zaterdagochtend zwier ik met
nog 35 enthousiaste Pronkriders in Thialf over de ijs-
vloer van de ijshockeyhal. Wij worden daarbij begeleid
door 2 gediplomeerde trainers. Schoonrijden is een
geweldige manier om op een rustige, sierlijke en ont-

spannen manier te schaat-
sen. Schoonrijden lijkt
gemakkelijk, maar vergis
je niet. Het is niet zo sim-
pel als het lijkt. Wil je het
een keer meemaken, kom
dan gerust langs.
Oefenschaatsen staan voor
je klaar. Welkom op onze
stand tijdens de Open Dag
van Thialf. 

Categorie : Sportondersteuning
Bedrijf/verenging : Vriendenkring Thialf
Website : www.vriendenkringthialf.nl
Contactpersoon : Pauline Hazelhoff-Luinstra
Telefoonnummer : 0513-621945
E-mail : info@vriendenkringthialf.nl

Omschrijving : Vriendenkring Thialf is een onaf-
hankelijke organisatie, opgericht in 1967, die zich sterk
maakt voor zaken die de schaatssport (ers ) ten goede
komt. Word donateur, evenals die andere 600 donateurs.
Steun ons en u krijgt korting op uw entreebewijs voor de
recreatie-uren.

Categorie : Marathonschaatsen
Bedrijf/verenging : TC Marathonschaatsen Friesland 
Website : www.marathonschaatsenfries-    

land.nl & www.facebook.com/
marathonschaatsenfryslan

Contactpersoon : Johannes Zijlstra, 
baancontactpersoon TC marathon

Telefoonnummer : 0513-627600
E-mail : Baancontactpersoon@marathon-

schaatsenfriesland.nl 
Omschrijving : De TC Marathonschaatsen Fries-
land heeft zijn eigen selectie waarin we toekomstige top-

pers opleiden. Ook organiseren we wedstrijden op baan,
regio en nationaal niveau. Wil jij de landelijke toppers
zien? Kom dan op 25 oktober naar Thialf! Op de Open
Dag van Thialf organiseren wij een mini-marathon!
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Op 11 oktober organiseert Thialf samen met al zijn
gebruikers de 2e Open Dag Thialf. 
Een dag die in nauwe samenwerking tussen Thialf en de
vele verenigingen en organisaties die in Thialf hun thuis-
basis hebben tot stand is gekomen. Tijdens de Open Dag
is het mogelijk om gratis te komen schaatsen, ijshockey-
en, kunstrijden of shorttrack en curling uit te proberen.
Ook zijn er vele andere activiteiten voor de jeugd. 

De open dag van Thialf is ook de start van het nieuwe
winterseizoen! 
Na een fantastisch Olympisch seizoen met vele succes-
sen voor onze schaatsers in Sotchi belooft 2014/2015 net
zo interessant te worden. Thialf wordt namelijk tijdens
dit seizoen verbouwd. Dit betekent voor u als schaatslief-
hebber, dat dit het laatste seizoen is dat u kunt schaat-
sen in het huidige Thialf. 

Vanaf februari 2015 wordt alles anders. Dit zal echter
pas gebeuren nadat wij van een aantal mooie kampioen-
schappen hebben genoten, er weer veel verenigingsacti-

viteiten zijn geweest, de scholen hun lessen weer hebben
gehad en het ijshockey ver komt in de play-off. 

De Open Dag geeft de vele verenigingen de kans om
zichzelf aan een groot publiek te laten zien.
Goede, gezonde verenigingen zijn de basis voor elke
sportaccommodatie, dus ook voor Thialf!
Daarom denken wij graag binnen onze mogelijkheden
mee met de verenigingen en organiseren wij deze Open
Dag samen met hen. Kom daarom vooral kijken naar
wat zij voor u en/of u kinderen kunnen bieden. Er is ten-
slotte niets leukers dan ijspret in de winter!

Kortom, ook seizoen 2014/2015 heeft weer voldoende
redenen om eens vaker naar Thialf te komen, waarom
niet beginnen bij onze Open Dag op 11 oktober! 

Tot 11 oktober, de koffie staat klaar.

Eelco Derks
Directeur Thialf

DIVERSE ACTIVITEITEN: O.A. SPRINGKUSSENS, KLEURHOEK,
SNOEP- EN POFFERTJESKRAAM,  SMINK CREATIES, BALLONEN-
PARTIJ, SPEURTOCHT EN EEN RITJE OP DE DWEILMACHINE. 

 naam

€
per jaar (minimumbijdrage € 9,09; en verleen hierbij tot wederopzegging machtiging om jaarlijks dit bedrag van 
mijn hieronder vermelde bank/gironummer af te schrijven.
Ibannummer Vriendenkring Thialf: NL37ABNA0580652467

 ibannummer

 adres  datum

 pc / plaats

 handtekening e-mail

antwoordkaart thialfvrienden.

Deze antwoordkaart volledig invullen en - samen met pasfoto -  zenden aan: Vriendenkring Thialf, Postbus 1020, 8440 BA Heerenveen of afgeven aan de kassa van Thialf.

Ja, ik geef mij op als donateur van de Stichting Vriendenkring Thialf 
voor een bijdrage van:

OPEN DAG THIALF



De juiste kleding voor 
elke branche... dat werkt!

Bouw en Installatie

Dienstverlening en Industrie

Horeca en Facility

Groenvoorziening en Grond, 

Weg- en Waterbouw

Transport en Logistiek

T E

Bezoek onze compleet vernieuwde winkel!
Ook voorparticulieren!

NOVATECH A.I.P. HEERENVEEN B.V. 
IJZERWEG 1A • 8445 PK HEERENVEEN
T: (0513) 68 12 00 • F: (0513) 68 10 99

WWW.NOVATECH-AIP.NL
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NIEUW THIALF, SCHAATSHART VAN DE WERELD!
DE PLEK WAAR TOPSPORTERS GESCHIEDENIS SCHRIJVEN

KPN NK AFSTANDEN 
2+2 GRATIS!
De topschaatsers zijn er weer klaar voor, jij toch ook?
Koop tijdens de Open Dag van Thialf 2 kaarten voor de
KPN NK afstanden op 31 oktober, 1 en/of 2 november
en ontvang 2 gratis kaarten! Deze actie is alleen geldig
tijdens de open dag en Op= Op!

De actie coupon kunt u op de open dag inleveren bij de Thialf balie.
De kaarten zijn niet inwisselbaar en alleen geldig voor de staantribune.

FAMILIEACTIE

Nederland en Fryslân blijven met het nieuwe Thialf ook in de toekomst het onbetwiste schaatscentrum van
de wereld. De snelste laaglandbaan, een hypermoderne hal, de beste faciliteiten en uitmuntende voorzienin-
gen voor sporters, publiek, bedrijfsleven en media. Zo kunnen onze topschaatsers onder optimale omstandig-
heden trainen om tot topprestaties te komen en weer geschiedenis te schrijven.

We gaan met Thialf voor niets minder dan goud, want Thialf is meer dan een ijsbaan. Thialf is pure schaats-
beleving op topsportniveau. Voor iedereen: voor de schaatsrecreant, de toeschouwer en de topschaatser.

Volg de bouw van nieuw Thialf op www.thialf.nl of schrijf je in voor de nieuwsbrief.



Scherp door de bocht, 
      dat vraagt om 
de juiste techniek.

TECHNIEK, 
DOORZETTINGSVERMOGEN EN TALENT.
Grenzen verleggen, vol passie en 

gedrevenheid resultaat willen behalen. 
Dat is essentieel binnen de sport. Dit 
doen we ook bij CLAFIS Ingenieus. En net 

als in de schaatssport gaat het bij ons 
ook om techniek, doorzettingsvermogen 

en talent. Als landelijk ingenieursbureau 

werken wij met onze specialisten aan 

uiteenlopende technische projecten.  

De kracht, kennis en kunde van onze 
mensen is hierin de sleutel tot succes.  

Zij bieden altijd de juiste adviezen en 

begeleiding. De naam CLAFIS vindt zijn 

oorsprong in het Latijnse woord Clavicula 
dat sleutel betekent. Typerend voor onze 
werkwijze is dat wij verbinden. Wij stellen 

voor elk project het beste team samen. 
Een team waarin alle voor het project 

benodigde expertises en kwaliteiten 

vertegenwoordigd zijn.  Dit doen we vol 

trots en overgave, maar altijd sportief.  

Iedereen verdient een kans om zijn of 
haar talent te ontwikkelen. Op sportief 

gebied, maar ook in ons dagelijkse werk.   

samen werken aan succes

CLAFIS Ingenieus, trots sponsor van Team CLAFIS.

Midden in de Friese weilanden ligt ons mooie
complex Wellness & Beauty de Woudfennen.

Gastvrijheid staat hier hoog in het vaandel
en de persoonlijke benadering staat

centraal in dit paradijs van baden, beauty

de saunacabines, relaxen in de prachtige
tuin met een versnapering, of zo nu en dan

een verfrissende duik in het zwembad. U
bent bij ons aan het goede adres voor totale

ontspanning.

Heerlijk ontspannen en tot 
rust komen, voor een 

paar uurtjes of een 
hele dag.

Met deze bon:
Geldig t/m 31 december 2014. De korting 
wordt verrekend tegen inlevering van deze 
originele knipbon. Niet geldig i.c.m. acties 
en/of aanbiedingen Niet inwisselbaar voor 
contanten. Prijswijzigingen en/of aanpassingen 
voorbehouden. Gelieve vooraf te reserveren via
www.dewoudfennen.nl

KORTING

25%
OP EEN DAG-ENTREE

TT
HH

IA
LF

Woudfennen 10 | 8503 BA Joure | Tel: 0513 - 415 200

receptie@dewoudfennen.nl | www.dewoudfennen.nl
MAANDAG
DAMESDAG

*Op badkledingdagen komt damesdag te vervallen.  Kijk voor actuele data op onze website. 

AL VANAF

€18,50 p.p.

1x 
per maandBadkledingdag(dames & heren)*

0900 7474747 sĳperdaverhuur.nl00900 7474747 sĳperdaverhuur.nl0

• Bouwmachines

• Steigerbouw

• Toiletservice

• Evenementen

Dé verhuurspecialist
van het Noorden

0900 747470 747 sĳperdaverhuurr.nl

Wil je grip krijgen op veranderingen? Laat je uitdagen!

Heb je deskundigheid nodig bij je loopbaanvragen of 
mobiliteitsbevordering van je medewerkers? Regel het.

Pauline Kemkers werkt met je samen aan jouw doelen!

Persoonlijk en professioneel, gericht op keuzes en
gedrag.

HR en Organisatie Advies 
Leiderschapsontwikkeling
Teamtraining | Feedback
Loopbaancoaching | Spel
DISC consultant | Outdoor

Voor bedrijven en particulieren. 

Vanaf januari 2015 nieuw uitdagend trainingsprogramma!  

WERKIMPULS advies & training | www.werkimpuls.nl 
Doalhôf 110 A | 8401 XN Gorredijk | 06 45910154



Als één team achter de sporters met een handicap.

Om als gehandicapte te kunnen 
sporten is meer nodig.

Voor mensen met een handicap zijn dagelijkse activiteiten zoals traplopen, pinnen en 
boodschappen doen niet zo vanzelfsprekend. Om beter om te kunnen gaan met de dagelijkse 
barrières en de handicap is sporten belangrijk. Sport maakt je op een leuke manier fysiek en 
mentaal sterk. Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor alle gehandicapten mogelijk 
te maken. Denk dan aan extra aanpassingen, extra begeleiding of speciaal vervoer. Daarvoor is 
geld nodig. Veel geld. Sta ook als één team achter de sporters met een handicap. Met je team, 
met alle sporters & supporters. Of je in de competitie nou bovenaan staat of niet. 
Zodat iedereen kan sporten. Omdat niemand buitenspel mag staan.

www.fondsgehandicaptensport.nl

Deze advertentie is aangeboden door Van den Wall Bake Consult.
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WELKOM OP DE OPEN DAG VAN THIALF

13.30 tm 16.00 uur

DIVERSE OFF ICE ACTIVITEITEN LOCATIE

13.30 Opening van de Open Dag van Thialf Voorhal
13.30-16.00 Diverse informatie stands, o.a. schaatsen, kunstrijden, 

ijshockey en curling Voorhal
14.00-16.00 Rondleidingen, start 14.00 tot 14.30, start 14.45-15.15 

en start 15.30-16.00 Voorhal
13.30-16.00 Speurtocht, meld je bij de informatie balie van Thialf 

voor het formulier Voorhal
13.30-16.00 Clown Kokkie maakt gratis ballon figuren Voorhal
13.30-16.00 Snoepkraam Voorhal
13.30-16.00 Schminken Voorhal
13.30-16.00 Poffertjeskraam Middenterrein
13.30-16.00 Springkussens Voorterrein

TIJD ACTIVITEIT LOCATIE

12:30-13:15 Sportlab: Testen schaatsprestaties **            400 mtr
13.30-13.45 Schoonrijden alleen aan de Oostzijde (exclusief) 400 mtr
13.45-14.30 Clinic's Lange baan schaatsen* en Marathon schaatsen* 400 mtr
14.30-14.45 Baanverzorging 400 mtr
14:45-16.00 Wedstrijd marathon* en wedstrijd 100 meter* 400 mtr
16.00-16.30 Baanverzorging 400 mtr
16.45-19.45 Topsport training/wedstrijd Merken Teams  400 mtr

TIJD ACTIVITEIT LOCATIE

13.30-14.30 Clinic's Jeugdschaatsen* 333 mtr
14.30-14.45 Baanverzorging 333 mtr
14.45-16.00 Ice Bike fietsen 333 mtr

TIJD ACTIVITEIT LOCATIE

13.30-14.15 Clinic Curling 30*60 mtr
14.15-14.20 Baanverzorging alleen buitenste ring 30*60 mtr
14.20-15.05 Clinic Shorttrack 30*60 mtr
15.05-15.15 Baanverzorging compleet 30*60 mtr
15.15-16.00 Clinic Schoonrijden 30*60 mtr

TIJD ACTIVITEIT LOCATIE

13.30-16.00 Kids fun; spelen op het ijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 30*30 mtr

TIJD ACTIVITEIT LOCATIE

13.30 - 16.00 Kunstrijden KCT HAL II
13.30 - 16.00 Kunstrijden KCH HAL II
13.30 - 16.00 IJshockey voor de jeugd HAL II

* aanmelden voor clinics en wedstrijden bij kraam Gewest Friesland
** Inschrijven kan via Aart.vanderwulp@innosport.nl
ONDERVOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN



Adviesbureau voor
duurzame installatie-
& energie advisering

 w w w . E W Z . n l

Projectbureau voor
installatie-technische
ondersteuning

     w w w . T C H - p r o j e c t s u p p o r t . n l

Adviesbureau voor alle gebouwgebonden installaties in o.a. kantoren, scholen,
zorginstellingen en sportaccomodaties zoals zwembaden en ijsbanen

Projectbureau voor deskundige ondersteuning bij werkvoorbereiding, projectleiding en
engineering ten aanzien van werktuigkundige en elektrotechnische installaties

TONERS EN CARTRIDGES VOOR INTERNET PRIJZEN

U kunt onze winkels bezoeken:

Pro Office Meppel
Rabroekenweg 9a 
7942 JE Meppel
T.0522-245524 
meppel@prooffice.nl 

Pro Office Hereenveen
Turfschip 19
8447 DM Heerenveen
T. 0513-623565
heerenveen@prooffice.nl

Schakel snel  
en accuraat 
in uw financieel 
management

Geschikt voor elk administratiepakket, o.a.:

GRATIS

DEMO!

De nummer één in
business software
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Groenewegen Advocaten en Notarissen
is gespecialiseerd in het verlenen van
juridische diensten aan bedrijven,
instellingen en particulieren binnen
een groot aantal rechtsgebieden.

Korte lijnen en de nauwe samenwerking
tussen onze advocaten en notarissen
zorgen voor onze kenmerkende effectieve
en dus kostenbesparende werkwijze.
Klanten een voorsprong geven: dat is
Groenewegen Advocaten en Notarissen.

K.R. Poststraat 91

8441 EN Heerenveen

Telefoon (0513) 65 55 55

info@groenewegenadvocaten.nl

www.groenewegenadvocaten.nl

www.groenewegennotarissen.nl

Uw zaak in vertrouwde handen

Goed
beslagen
ten ijs

 
Jonkman Sint Nicolaasga BV 
Landbouwfolie/inkuilfolie 
PVC-Leidingsystemen 
Specifiek Spuit-loonbedrijf 
Hogedruk reiniging systemen 
KIWA gecertificeerd inspectiebedrijf 
K43359/03 inspectie van mestbassins, silo�s en afdekkingen 
Mestopslag nodig 
Leverancier van Mestbassins, silo�s en afdekkingen 
 
Jonkman Sint Nicolaasga BV, Westend 19, 8521 NP Sint Nicolaasga 
T. 0513-431564 M. 06-51111821 www.jonkmanbv.nl 

https://www.facebook.com/pages/Jonkman-Sint-Nicolaasga-BV/814383388576082 

Brasserie La Fontaine presenteert i.s.m. de Bios:

3-gangen diner + bioscoopfilm bioscoop
arrangement
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I N W I S S E L B A A R  V O O R  E E N

GRATIS BIOSCOOPFILM

Bij afname van het 3 gangen bioscoop arrangement
ontvangt u deze waardecheque. Inwisselbaar voor een 

Toegangsbewijs
t.w.v. max. € 11,-

DE BIOS
Burg. Kuperusplein 52
8442 CM Heerenveen

Tel. 0513 65 40 51
Website www.bios-heerenveen.com
E-mail de.bios@live.nl

 voor slechts

€ 27,50
(donderdag t/m

zaterdag)

La Fontaine 
Gemeenteplein 59 | Heerenveen
Tel. 0513 - 68 39 50 

www.lafontaine.nu

Reserveer nu!

Hielkema Reizen
Saturnus 5 • 8448 CC Heerenveen

Tel. 0513 - 64 88 05
info@hielkemareizen.nl • www.hielkemareizen.nl

Comfortabel en veilig op weg met 
Hielkema Reizen

Hielkema ReizenHielkema Reizen is een kleine busonder-
neming die zich heeft gespecialiseerd in het comfortabel

vervoeren van groepen per luxe touringcar. De vakbekwa-
me en vriendelijke chauffeurs stellen alles in het werk om u

als passagier optimaal te laten genieten van uw reis. 



Sporten en bewegen is goed voor iedereen! Schaatsen is een
heerlijke sport, kinderen zijn volop in beweging ieder op
zijn of haar eigen niveau. Thialf organiseert al jaren lang
schoolschaatsen voor basisscholen in de regio. Het school-
schaatsen wordt aan alle basisschoolleerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 en het speciaal onderwijs aangeboden.
Het pakket bestaat uit 4 schaatslessen. Naast schaatslessen
worden er dit jaar ook ijshockeylessen aangeboden. 

Enthousiast geworden om ook te komen 
schaatsen op de snelste laaglandbaan van de wereld? 
Geef je dan snel op, want er is een beperkt aantal 
scholen dat kan deelnemen.

MEER INFORMATIE 

Kijk op www.thialf.nl of u kunt contact opnemen met 
Lianne Sliep via telefoonnummer 0513-637703 
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Categorie : IJshockey
Bedrijf/verenging : Jeugd IJshockey Unis Flyers 
Website: : www.unisflyers.nl
Contactpersoon : M.J. Koperdraad
Telefoonnummer : 06 31 91 89 94
E-mail : info@ijshockeyscool.nl
Omschrijving: : De Unis Flyers biedt alle kinderen
van 4 tot 60 jaar de mogelijkheid de snelste teamsport
ter wereld te beoefenen. Begeleid door een professione-
le staf leren kinderen alle facetten van de ijshockeysport
kennen en bovenal goed schaatsen. IJshockey is een
sport waarbij kinderen leren in teamverband te werken
en met fairplay en respect sport te bedrijven.

Categorie : Kleuter en Jeugdschaatsen
Heerenveen

Bedrijf/verenging : Jeugdschaatsen Heerenveen
Website : www.jeugdschaatsen.nl
Contactpersoon : Rianne Hospes
E-mail : info@jeugdschaatsen.nl
Omschrijving : Bij het Jeugdschaatsen Heerenveen
leren kinderen, tussen de 6 en 12 jaar, spelenderwijs het
schaatsen! Daarnaast is er kleuterschaatsen waar kin-
deren tussen de 4en 6 jaar kennis maken met het ijs.
Meld je aan voor een proefles, info@jeugdschaatsen.nl.

Categorie : Zamboni IJsegaliseermachine
Bedrijf/verenging : Imbema Controls BV
Website : www.imbemacontrols.nl
Contactpersoon : P. Geurds
Telefoonnummer : 023-5172253
E-mail : pgeurds@imbema.nl
Omschrijving : Het schrikbeeld van iedere ijsmees-
ter is een ijsvloer die niet strak en glad is. Enerzijds
wordt dit beïnvloed door de koelinstallatie, anderzijds
door de stabiliteit van de ijsegaliseermachine. Om de
stabiliteitsgarantie optimaal te maken heeft Zamboni
gekozen voor een chassis dat geheel in eigen huis wordt
gefabriceerd en dat zo stijf is dat torsie bijna niet moge-
lijk is, waarmee Zamboni de enige in de markt is.

Categorie : Innovatie
Bedrijf/verenging : Innosport
Website : www.innosportlabthialf.nl
Contactpersoon : Aart van der Wulp
Telefoonnummer : 06-27056700
E-mail : Aart.vanderWulp@innosport.nl
Omschrijving : Innovatie in de schaatssport: Inno-

SportLab Thialf.
Interesse in schaat-
sen, sportinnovatie en
benieuwd naar meet-
resultaten van je

eigen schaatsprestaties? Kom dan op zaterdag 11 okto-
ber naar de Open Dag van Thialf. InnoSportLab Thialf
geeft je de kans om op het ijs doorgemeten te worden!
Zien welke route je als schaatser over de ijsbaan aflegt?
Gekoppeld aan je rondetijden en videobeelden? Het
Local Position Measurement-systeem in Thialf maakt het
mogelijk om real time de positie en de snelheid van
schaatsers op de baan te bepalen en is beschikbaar voor
alle schaatsers die naar de Open Dag komen.
InnoSportLab Thialf richt zich op technisch-wetenschap-
pelijke ontwikkelingen voor de schaatssport.
Sportinnovaties rondom de sporter, de schaats en het ijs.
Inschrijven kan via  Aart.vanderWulp@innosport.nl.

Categorie : Icetrack fietsen
Bedrijf/verenging : Icebyk
Website : www.icebyk.com
Contactpersoon : Steve Ellis
Telefoonnummer : 06 21230211
E-mail : info@icebyk.com
Omschrijving : Naast het schaatsen, kunnen men-
sen nu fietsen op het ijs. De Icebyk is speciaal voor ijsba-
nen ontworpen: het is stabiel en gemakkelijk te bedie-
nen, ook voor beginners. En na een paar oefenronden
kun je gauw 30km/u halen. De icebyk team gaan zijn
best doen, in samenwerking met Thialf, om zo veel men-

sen mogelijk de
gelegenheid bie-
den om de icebyks
gratis uit te pro-
beren tijdens de
Opendag.

Categorie : Kunstrijden
Bedrijf/verenging : Kunstschaatsclub Thialf (KCT)
Website : www.kcthialf.nl
Contactpersoon : Katty Aikema
E-mail : info@kcthialf.nl
Omschrijving : Kunstschaatsclub Thialf  (KCThialf)
is een vereniging die kinderen de mogelijkheid biedt op
speelse wijze te leren kunstschaatsen. Onder professio-
nele begeleiding wordt er o.a. gewerkt aan schaatsvaar-
digheid, technische elementen, presentatievaardigheden
en kür op muziek. Een belangrijk uitgangspunt van
KCThialf is, om gezamenlijk, met veel plezier resultaten
neer te zetten. Of dit nu competitief, recreatief kunst-
schaatsen of showschaatsen is. Aanmelden voor een
proefles? Kijk op www.kcthialf.nl  of onze facebook site:
Kunstschaatsclub Thialf.

Categorie : Kunstrijden
Bedrijf/verenging : Kunstrij Club Heerenveen  "KCH"
Website : www.kcheerenveen.net
Contactpersoon : Shanty Krikke / Ilse Joustra
Telefoonnummer : 0654325391
E-mail : info@kcheerenveen.net
Omschrijving : Bij Kunstrij Club Heerenveen (KCH)
kan je al sinds 1968 in Thialf terecht voor het "andere"
schaatsen, KUNSTRIJDEN. Een schaatssport waarbij ook
veel andere disciplines aan bod komen. Dans, lenigheid,
kracht, snelheid, het komt bij kunstrijden allemaal bij
elkaar. KCH werkt daarom ook samen met diverse ande-
re sportdisciplines om van elkaar te leren en inspireren.
Dit zie je ook terug op het ijs en onze clubvisie, samen!
Kunstrijden bij KCH kan op alle niveaus, recreatief, wed-
strijd, showrijden, jong en oud (KCH heeft ook een vol-
wassenblok >16 jr). Maar ook "leren schaatsen" kan bij
Kunstrij Club Heerenveen. Wij nodigen jullie allen van
harte uit voor onze clinic. Daar mag je vooral "mee-
doen". En wie weet heb je dan al echt zelf geschaatst in
een echte showkuur (want dat gaan we "met jullie"
doen) en zeg je ook: blij dat ik kunstrij!

Categorie : Entertainment
Bedrijf/verenging : Clown Kokkie
Website : www.clownkokkie.nl
Contactpersoon : Clown Kokkie
Telefoonnummer : 0512-542788
E-mail : info@clownkokkie.nl
Omschrijving :  Clown
Kokkie kan van ballonen
leuke figuren maken, jongle-
ren, kleine goocheltrucks  en
natuurlijk is hij een clown en
maakt regelmatig een blun-
der of gaat er iets volkomen
mis, maar meestal komt alles
weer goed met hulp van de
kinderen. 

Categorie : Literatuur
Bedrijf/verenging : Ron Couwenhoven
Website : www.facebook.com/hard-

rijderijeninfriesland
Contactpersoon : Ron Couwenhoven
Telefoonnummer : 06-81341699
E-mail : r.couwenhoven@upcmail.nl
Omschrijving : Hardrijderijen in Friesland -
Volksvermaak op het ijs 1800 – 1900 
Dit is een standaardwerk over de ontstaansgeschiedenis
van het wedstrijdschaatsen in Nederland, die zich gedu-
rende de negentiende eeuw geheel in Friesland afspeel-
de. Tijdens de Open dag van Thialf is dit boek verkrijg-
baar voor 25 euro ipv 39,50 euro.

Bedrijf/verenging : KiKa
Website : www.facebook.com/purple7star
Contactpersoon : Akkie Kuiken

E-mail :
a.kuiken9@gmail.com
Omschrijving : Sieraden
Kika. Wij verheugen ons er
op om onze zelfgemaakte
kaarten en sieraden tijdens
de open dag aan u te
mogen presenteren. Als
aanvulling verkopen wij een
aantal leuke Friese zelfge-
maakte artikelen die hele-
maal in de komende win-
tersfeer passen. De
opbrengst gaat naar KIKA!

Bij inlevering van deze 
coupon heb je recht op

€25,-korting op een 
nieuw lidmaatschap bij
Kunstschaatsclub Thialf

Voor het seizoen 2014/2015
Uiterste inleverdatum 31-12-2014

DIVERSE ACTIVITEITEN: O.A. SPRINGKUSSENS, KLEURHOEK, SNOEP- EN POFFERTJESKRAAM,
SMINK CREATIES, BALLONENPARTIJ, SPEURTOCHT EN EEN RITJE OP DE DWEILMACHINE. 

KOM OOK SCHOOLSCHAATSEN!
SCHOOL-

SCHAATSEN 

GEEF JE OP!

VOL=VOL



Adviesbureau voor
duurzame installatie-
& energie advisering

 w w w . E W Z . n l

Projectbureau voor
installatie-technische
ondersteuning

     w w w . T C H - p r o j e c t s u p p o r t . n l

Adviesbureau voor alle gebouwgebonden installaties in o.a. kantoren, scholen,
zorginstellingen en sportaccomodaties zoals zwembaden en ijsbanen

Projectbureau voor deskundige ondersteuning bij werkvoorbereiding, projectleiding en
engineering ten aanzien van werktuigkundige en elektrotechnische installaties

Service en 
betrokkenheid

VHC ActiFood biedt met haar brede assortiment een 

totaalpakket voor horecaondernemers. Dagelijks 

worden dagverse- en diepvriesproducten gele-

verd zoals vlees, vis, zuivel, gevogelte, groen-

te en fruit, maar ook droogwaren en 

non-foodartikelen. 

Daarnaast worden alle soorten 

dranken geleverd. Frisdranken, 

wijnen, gedestilleerd en bie-

ren. Klanten kunnen dus 

bij één leverancier te-

recht voor alles wat zij 

nodig hebben. En 

dat is wel zo 

efficiënt.

Buurstede 1, 8431 NA Oosterwolde      Postbus 31, 8430 AA Oosterwolde
Tel. 0516-567107      Fax 0516-516885      www.actifood.nl

Service en 
betrokkenheid



Met het bidboek ‘Iis ferbynt alle Friezen, wy ride 
foarop’ heeft het Gewest Fryslân haar plannen voor 
de toekomst helder geschetst. Het Gewest Fryslân is 
tegen woordig zoveel meer dan alleen een kweekschool 
van jong schaatstalent. Voorop staat de ambitie om 
een centrale en ondersteunende rol te spelen bin-
nen de Friese schaatssport. Daarbij is ‘verbinden’ het 
woord waarmee het ambitieuze Gewest Fryslân zich 
het best laat omschrijven. Een verbindende rol tussen 
de natuur ijsclubs die opleven zodra de temperatuur 
rond het vriespunt komt. Maar ook tussen de schaats-
verenigingen die met alle vrijwilligers hun schaatsers in 
Heerenveen en Leeuwarden blijven enthousiasmeren. 

Natuurlijk blijft de kweekvijver van jong talent een 
belangrijk aandachtspunt. De Friese selectie is 
immers al sinds jaar en dag de hofl everancier van 
Europees, Wereld en Olympisch kampioenen. En 
omdat adel verplicht, zetten de disciplines van het 
Gewest Fryslân (Marathon, Shorttrack, Langebaan, 
Kortebaan, Inline en Kunstrijden) zich elk jaar 
opnieuw keihard in om de nieuwe talenten klaar te 
stomen voor het grote werk. Deze kweekvijver begint 
al bij het jeugdschaatsen. Bij het jeugdschaatsen 
kunnen kinderen vanaf vier jaar de beginselen van 
het schaatsen onder de knie krijgen. Hierbij hoeven 
de kinderen nog niet lid van een schaatsvereniging te 
worden. Ze kunnen eerst spelenderwijs kennismaken 
met het schaatsen. Daarna kunnen ze doorstromen 
naar de schaats verenigingen, waarbij de talenten klaar 
kunnen worden gestoomd voor de absolute top. Vraag 
het maar aan Sven Kramer, Yvonne Nauta of Sjinkie 
Knegt. Zij hebben allemaal hun roots op Friese sloten 

en ijsbanen en zijn een product van de geweldige 
infrastructuur die schaatsminnend Friesland rijk is. 

Met de terugkeer op het oude nest van oud sporters 
als Rintje Ritsma, Jan Ykema, Falko Zandstra, 
Ids Postma en Wieteke Cramer is er een extra impuls 
gegeven aan het technisch kader van het Gewest Fryslân. 
Daarnaast is dit het levende bewijs dat schaatsen een 

hechte band kan smeden waarbij oud toppers ook 
maar gewoon echte liefhebbers blijken te zijn die 
graag iets terug doen voor het schaatsen in Fryslân.

Het Gewest Fryslân kijkt uit naar een mooie en 
hopelijk strenge winterperiode waarbij onze zo 
geliefde sport maximaal kan worden beoefend. 
Want ‘Iis ferbynt alle Friezen’, daar kan niets tegenop.

Schaatsen zit in het  
bloed van elke Fries

Zodra het serieus gaat vriezen slaan wij de handen ineen om de kans op de Elfstedentocht 

te vergroten, komen vrijwilligers van natuurijsclubs bijeen om de plaatselijke ijsbaan te 

onderhouden en schroeven topschaatsers hun natuurijzers eronder om te strijden voor 

de Friese titel op de Kortebaan, Langebaan of Marathon. 

 ‘Juichend ontving ik de 

uitnodiging voor de Friese 

selectie. Het liefst sliep ik in 

mijn nieuwe Friese kleding’ 

‘Als jonge schaatser moet je doelen 
stellen om uiteindelijk succesvol 

te worden. Eerste echte doel voor 
mij was een plaats veroveren in de 
Friese selectie. Dit was voor mij de 
basis om me verder te ontplooien 

als wedstrijdschaatser, om uit-
eindelijk op het allerhoogste niveau 
te kunnen acteren. Nog steeds voel 
ik me een bevoorrecht mens dat ik 
uiteindelijk vele mooie titels heb 

gewonnen’

‘Voor mij was de Friese selectie de 

eerste stap richting de echte topsport. 

Een mooie springplank richting de top dus!’ 

‘De Friese 
selectie is in mijn jeugd altijd 

een bron van inspiratie en 
motivatie geweest en de juiste 

springplank naar de top’Schaatsen zit in het  
bloed van elke Fries



Janco de Jong 
Tolbaas 8-10 
8401 GD Gorredijk
Tel. (0)513 460575
Twitter: @JAnusJAcobus  
Facebook: www.facebook.com/houtkachels

Mogen wij aan u 
voorstellen: JAcobus

Hij past in elk interieur, dankzij het tijdloze, 

strakke design. Hij zorgt voor optimaal 

comfort, dankzij de effectieve verbranding. 

Hij is ook nog eens duurzaam, dankzij z�n 

revolutionaire techniek. 

Hij is: JAcobus, de ultraschone en gebruiks-

vriendelijke houtkachel van Janco de Jong. 

Waar u ook nog eens een levenslange 

garantie op krijgt. Twijfel dus niet langer, 

maar kijk op www.jacobus.nl voor meer 

informatie en dealeradressen.

Staat zo�n fraaie houtkachel 
ook op uw verlanglijstje?
Staat zo�n fraaie houtkachel 
ook op uw verlanglijstje?

De kachels van Janco de Jong en diverse 

accessoires zijn verkrijgbaar via een uitge-

breid dealernetwerk in Nederland, België, 

Duitsland en Frankrijk en via de eigen 

webshop: www.jastore.nl. 


