
 

 

Van alles te beleven tijdens het EK Shorttrack 
 
Het EK Shorttrack is meer dan topsport alleen. Wil je zelf schaatsen, andere wintersporten 
ervaren, genieten van entertainment of handtekeningen scoren? Ook dan ben je in 
Dordrecht aan het goede adres! Vanaf 1,5 uur voor de races tot 1,5 uur na de races zijn alle 
shorttrackfans welkom in het Clubhuis. Hier kan je genieten van lekker eten en drinken, 
vinden optredens plaats, zijn er handtekeningensessies met de Nederlandse shorttrackers 
en nog veel meer!  
 
Zelf schaatsen op de Rabo IJstijd baan! 
Na het zien van de spectaculaire inhaalmanoeuvres en races van onze toppers, heb jij vast 
ook heel veel zin om op het ijs te staan? Tijdens het EK ligt bij de ingang van de 
Sportboulevard Dordrecht een ijsbaan van 360m2 waar iedereen van harte welkom is om te 
oefenen en zijn skills te showen. Op de ijsbaan worden verschillende clinics gegeven, 
waaronder een ijshockey clinic en een clinic kunstschaatsen. Tussen de races en clinics door 
is er vanzelfsprekend ook gewoon de tijd om lekker een rondje te schaatsen. Je kunt naast 
de ijsbaan gratis schaatsen lenen en iedereen is van harte welkom om te komen schaatsen 
op de Rabo IJstijd baan! 
 

Dag Vrij schaatsen Clinics (vol=vol) 

Woensdag 10.00-12.00 uur en 17.00-19.00 uur 15.00-17.00 uur 

Donderdag 10.00 tot 21.00 uur  

Vrijdag 13.00-22.00 uur  

Zaterdag  10.00-12.00 uur en 14.00 – 22.00 uur  

Zondag 10.00-12.00 uur en 15.00 – 22.00 uur 12.00-15.00 uur 

 
Koek & Zopie  
Moe geworden van het schaatsen of het supporten van de Nederlandse shorttrackers? 
Tijdens het EK Shorttrack zorgt Rabobank voor de Koek & Zopie 2050. Met een nieuw 
foodconcept laat de bank op winterse wijze zien hoe het voedsel van de toekomst eruitziet. 
Kom proeven!  
 
 



 

 

Entertainment in het Clubhuis 
DJ Barry Paf en DJ Jorrit komen op uitnodiging van Daikin en KPN speciaal voor het EK 
Shorttrack naar Dordrecht! Zij maken er een groot feest van op het podium in het Clubhuis 
en zorgen dat het dak eraf gaat.  
 
Kraak de Kluis 
Dankzij KPN maak je dagelijks kans op een Samsung smartphone via Kraak de Kluis. Hou de 
grote schermen in de gaten voor de code van de kluis en win! 
 
TeamNL Juichbooth powered by Schaatsen.nl 
Wil jij jouw favoriete sporter persoonlijke aanmoedigen? Bij de TeamNL Juichbooth kan dat! 
Laat zien hoe jij jouw idool support en hoe hard jij kan juichen. Je aanmoediging wordt 
gefilmd en je kunt deze vervolgens delen op Social Media. Wil je dat jouw schaatsheld je 
aanmoediging te zien krijgt voordat hij of zij het ijs op gaat? Tag hem of haar in je video en 
wens je favoriete schaatsen succes voor zijn of haar race!   
 
TeamNL Schaatssprong powered by Schaatsen.nl 
Doe jij mee met de TeamNL Schaatssprong? Laat zien hoe hoog jij kan springen en maak 
kans op leuke prijzen! De schaatssprong gaat er niet om hoe ver je springt, maar hoe hoog je 
springt. Spring jij net zo hoog als de shorttrackers van TeamNL?  
 
Ga op de foto met de IJSTIJD! fotowand 
Word gratis fan van de IJSTIJD! Kidsclub en ontvang het welkomspakket!  
 
Meer dan alleen schaatsen 
Je kunt in het clubhuis niet alleen schaatsen, maar ook andere wintersporten ervaren. Ben jij 
benieuwd hoe het is om op ski’s te staan? Op zaterdag en zondag kan jij in de skisimulator 
ervaren hoe het is om als echte skiër van de piste af te gaan.   
 
 


