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IJSTIJD! - “ALLE KINDEREN SCHAATSEN”



1. Meer kinderen maken kennis met schaatsen

2. Betere kwaliteit & meer plezier 

3. Meer kinderen gaan vaker schaatsen 

Ijstijd! - Meerjaren programma
Minimaal 4 jaar



Samen voor het jeugdschaatsen
Met z’n allen krijgen we meer kinderen in beweging

Kinderen
t/m 12 jaar 

Vaste en tijdelijke 
kunstijsbanen

Ouders

Schaatsscholen,  
instructeurs

Schaats-
verenigingenBuurtsportcoaches,

combi-
functionarissen

Gemeenten,
provincies, 
ministeries

Scholen,
onderwijs

Initiatiefnemers,
sponsors, 

mediapartners



Meer kinderen maken kennis 
met schaatsen
Hoe gaan we dit doen?

1. Uitbreiden van schoolschaatsen 

2. Kunstijsbanen helpen bij werving van klassen

3. Met >100.000 lespakketten

4. Tijdelijke ijsbanen ondersteunen



IJSTIJD!
Partners promoten 
De schaatssport



ijstijd! promotie 
via landelijke media
Telegraaf + radio: 100%NL en Slam!



• Scholingsdagen

• FUNdamentals

• Verenigingen versterken

Betere kwaliteit en meer plezier
Schaatsen = fun



Betere Kwaliteit en meer plezier

Ijstijd! festivals
= Fun voor kids



Meer kinderen gaan vaker schaatsen
Polsbandje met unieke code voor vervolgaanbod



Meer kinderen gaan vaker schaatsen
Info voor kids en ouders over verzilveren unieke code



Schaatsen.nl/ijstijd
Het Vervolgaanbod 



Ijstijd! kidsclub
Social media #hetisijstijd



Ijstijd! kidsclub
Onze mascotte



Ijstijd! kidsclub
Schaatsen.nl/ijstijd - Hét platform waar je alles vindt over ijstijd! 



Van schoolschaatsen naar vaker schaatsen
In drie stappen



STAP 1: VOORBEREIDING SCHOOLSCHAATSEN
“VAN SCHOOLSCHAATSEN NAAR VAKER SCHAATSEN”



STAP 2: SCHOOLSCHAATSEN = BELEVING
“VAN SCHOOLSCHAATSEN NAAR VAKER SCHAATSEN”



STAP 3: NAAR DE VOLGENDE SCHAATSERVARING
“VAN SCHOOLSCHAATSEN NAAR VAKER SCHAATSEN”



IJSTIJD!
Met dank aan de partners



WIL JIJ OOK meer KINDEREN OP DE 
SCHAATSBAAN?

• Schrijf je in voor de scholingsdag



WIL JIJ OOK meer KINDEREN OP DE 
SCHAATSBAAN?

• Schrijf je in voor de scholingsdag

• Zorg dat jouw aanbod zichtbaar is op 
schaatsen.nl/ijstijd



• Schrijf je in voor de scholingsdag

• Zorg dat jouw aanbod zichtbaar is op 
schaatsen.nl/ijstijd

• Profiteer vanaf nu van meer schaatsers

WIL JIJ OOK meer KINDEREN OP DE 
SCHAATSBAAN?




