VEELGESTELDE VRAGEN OVER IJSTIJD!
IJSTIJD!
V: Wat is IJSTIJD!?
A: Alles over IJSTIJD! vind je op schaatsen.nl/alles-over-ijstijd

IJSTIJD! polsbandje met unieke code
V: Hoe kom ik aan een IJSTIJD! polsbandje met unieke code?
A: Dit polsbandje wordt uitgegeven aan basisschoolkinderen na afloop van het schoolschaatsen op
een kunstijsbaan.

V: Wat kan ik doen met mijn IJSTIJD! polsbandje met unieke code?
A: Op het polsbandje staat een unieke code. Deze kan je invullen op ijstijd.schaatsen.nl samen met je
gegevens, en dan kun je gebruik maken van een aanbod om nog eens voordelig te gaan schaatsen:
vrij schaatsen, volgen van een schaatsles of deelnemen aan een leuk schaatsevenement.

V: Het lukt me niet om mijn code te verzilveren, wat kan ik doen?
A: Mocht het niet lukken om je code te verzilveren, stuur dan een mail naar ijstijd@knsb.nl.

Schaatsaanbod
V: Waar kan ik het schaatsaanbod vinden?
A: Het schaatsaanbod kun je vinden op ijstijd.schaatsen.nl. Hier kun je zoeken op schaatsactiviteiten
en aanbiedingen voor kunstijsbanen, schaatsscholen en schaatsverenigingen in jouw buurt.

V: Waar kan ik de kunstijsbanen in Nederland vinden?
A: Kijk voor de kunstijsbanen op schaatsen.nl/het-ijs-op/hier-kun-je-schaatsen.

V: Er zijn ook veel tijdelijke IJSTIJD! banen, meestal in december en begin januari. Waar liggen deze?
A: Houd schaatsen.nl/het-ijs-op/hier-kun-je-schaatsen in de gaten. Hier komen de tijdelijke IJSTIJD!
banen te staan in de periode voor en tijdens hun opening.

V: Welke schaatsverenigingen zitten er bij mij in de buurt?
A: Op schaatsen.nl/het-ijs-op/hier-kun-je-schaatsen kun je zoeken naar de verenigingen in jouw
buurt.

IJSTIJD! Kidsclub
V: Waar kan ik meer informatie vinden over de IJSTIJD! kidsclub?
A: Op schaatsen.nl/ijstijd vind je alle informatie over de superleuke activiteiten van de IJSTIJD!
Kidsclub.

V: Waar kan ik me aanmelden voor de IJSTIJD! kidsclub?
A: Je kunt je aanmelden voor de IJSTIJD! Kidsclub via de speciale inschrijfpagina.

Schoolschaatsen
V: Ik wil graag met de klas gaan schaatsen, waar kan ik dit doen?
A: Het schoolschaatsen wordt georganiseerd op de vaste en tijdelijke ijsbanen. Informeer bij één van
de banen in jouw buurt naar de mogelijkheden. Een overzicht van alle ijsbanen is te vinden op
schaatsen.nl/het-ijs-op/hier-kun-je-schaatsen

Lespakket (voor scholen)
V: Hoe kan ik het IJSTIJD! lespakket bestellen?
A: Het lespakket kun je hier bestellen. Een lespakket is gratis. Je hoeft alleen verzendkosten te
betalen.

Aanbieders van een vervolg schaatsaanbod voor kinderen (bestemd voor kunstijsbanen,
schaatsscholen en schaatsverenigingen)
V: Hoe kan ik mijn schaatsaanbod voor kinderen online zetten of wijzigen?
A: Op deze pagina aanbod.schaatsen.nl kun je je aanbod online zetten.

V: Het lukt mij niet om het vervolg schaatsaanbod online te zetten. Wat kan ik doen?
A: Mocht het niet lukken om het vervolgaanbod online te zetten, stuur dan een mail naar
ijstijd@knsb.nl.

