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Leren schaatsen is fun!

  

Leren schaatsen doe je bij HVHW! Schrijf je snel in voor proeflessen and let 
the fun begin...
 
Vul het inschrijfformulier op de hvhw-site voor 4 proeflessen jeugdschaatsen 
in en maak een afspraak voor je 1e les. Indien het bevalt wordt de e 20,00 
verrekend met je lidmaatschap en ontvang je eenmalig een gratis clubjack.  

4
proeflessen

voor
e 20,00

www.hvhw.nl

Info over jeugdschaatsen: jc@hvhw.nl
Info over abonnementen: ledenadministratie@hvhw.nl

alleblas
stukadoors
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Inschrijving proefles 4you

Jeugdschaatsen
Voor e 20,00 kan je het 4 keer komen proberen of je een Sven Kramer, Ireen Wust, Sjinkie Knegt
Suzanne Schulting of Jorien ter Mors in je hebt. De inschrijving voor de proeflessen (6 
tot 13 jaar) vindt plaats via www.hvhw.nl Dubbelklik op de button proeflessen of ga naar 
http:www.hvhw.nl/4proeflessen en vul de gegevens in, wij nemen vervolgens contact met u op.

Tijden
Langebaan : zaterdag van 17.15 uur tot 18.15 uur
Shorttrack : woensdag van 18.50 uur tot 19.50 uur 

Kleding en materiaal
Zorg voor handschoenen en meerdere kledinglaagjes die aansluiten op het lichaam. Sinds 2018 
is er een helmplicht bij de jeugd op zaterdag. Deze zijn gratis te leen tijdens de proeflesperiode. 
Word je lid, dan kun je de helm eenmalig met korting bestellen via www.hvhw.nl/schaatshelm. Via 
de webshop of kleding@hvhw.nl kan je clubkleding bestellen. Op de langebaan beginnen kinderen 
op (scherpe) lage noren. Na enkele jaren kun je overstappen op hoge noren. Pas in de allerhoogste 
groepen wordt op klapschaatsen gereden.
 
Bij shorttrack zijn naast handschoenen een helm en kniebeschermers verplicht. De helm en knie-
beschermers worden gedurende de training door HVHW ter beschikking gesteld. Bij shorttrack
kunnen beginners, als zij die hebben, nog enige tijd op hun (scherpe)langebaanschaatsen te-
recht, en later op shorttrackschaatsen. Deze zijn voordelig te huur, ook alleen voor proeflessen,
bij Nicolá de Jong (nicolaathome@kpnmail.nl / tel: 06 37420380) en Monique Kauffman
(monique.kauffman@gmail.com). Voor huur, lease of koop van shorttrackschaatsen kunt u terecht 
bij Oomssport en Sebrasports.com
 
De eerste les
Bij inschrijving voor de proeflessen volgt betaling via IDEAL. U ontvangt daarna de gegevens van 
de contactpersoon op de ijsbaan die ook voor een leenhelm zal zorgen tijdens de proeflessen.
De langebaan is te bereiken via de hoofdingang en rechtdoor langs de kassa’s. Voor de Shorttrack-
baan gaat u via de hoofdingang en na Oomssport linksaf door de klapdeuren
 
Aanmelden en verrekening
Als de lessen een succes blijken te zijn, verwelkomen we uw kind van harte bij onze club. De e 20,00
van de proeflessen wordt verrekend als u aansluitend het lidmaatschap afsluit. Uw kind ontvangt een
gratis clubjack. Via ruilbeurzen en kledingruil@hvhw.nl kunnen clubjacks onderling worden geruild.


