EEN... TWEE... LOS!
SCHAATSEN OP DE LANGE BAAN
Het betere plezier op & rond het ijs
VANAF.P.
€ 85,in-imPaal
bij m
emers
12 deeln

De wintermaanden bieden zicht op sfeer, intimiteit en dadendrang. Met het dalen van de temperatuur
ontdooit ‘t latente verlangen naar oud Hollands ijsplezier. Daarom biedt Wiis, bedenker en organisator
van betere events op en rond het bevroren water, altijd facinerende clinics, op kunst- of natuurijs.
Mail voor meer informatie naar event@wiisevents.nl.

EEN... TWEE... LOS!
SCHAATSEN OP DE LANGE BAAN

PROFIEL

EEN SCHAATSCLINIC KAN ER ALS VOLGT
UIT ZIEN

Wiis events bedenkt en realiseert de betere events op en rond het (bevroren)

Voorbeeld bij minimaal 12 deelnemers

water. Wiis bindt en verbindt. Met warme en persoonlijke communicatie als

• 14.00 uur ontvangst met koek en zopie langs de ijsbaan in

resultaat. Dat is onderscheidend en écht de moeite waard.

		

de ijstent

• 14.30 uur korte introductie en vertelling door de ijstrainer

AANBOD

• 14.45 uur passen en onderbinden van schaatsen

Aanbod schept vraag weet men bij Wiis events. Naast inspirerende Clinics op

• 15.00 uur techniekoefeningen op het ijs, op iedere 12 deelnemers

en rond het ijs organiseert Wiis jaarlijks verschillende Zeilregatta’s.

		

aan de clinic is een bevlogen ijstrainer actief (geeft

De Valkenregatta met 100 deelnemende Valken in en om Akkrum is voor

		

instructie, tips en advies)

toeschouwer en deelnemer een ware ‘must be’. Ook de Suydersee regatta

• 15.20 uur tijd voor warme chocolademelk, ‘poeiermolke met

in de Baai van Lemmer heeft zich binnen enkele jaren ontwikkeld tot een

		

klassieke zeilrace met Lemster Aken. Bij aansprekende zeilevents als Sail en

• 15.30 uur schaatsactiviteit wordt hervat, aandacht voor bocht,

Delfsail is Wiis met een Armada en hospitality-faciliteiten aanwezig.

		

Met het Skûtsjesilen als ‘betoverend event’ zijn schepen en

• 15.50 uur wedstrijdje; de winnaar (m/v) wacht het Frysk Folksliet.

relatieconcepten van Wiis een vaste waarde.

• 16.00 uur afsluiting clinic in de ijstent met afterparty (DJ, live

PROGRAMMA
Wiis werkt in opdracht of voor eigen rekening en risico.

slagroom’.
kruising, start en balans

		

zangeres, evt. video analyse, verteller van sterke

		

ijsverhalen, enz.)

• 17.00 uur stamppottenbuffet met garnituren.

Het tijdplan en programma van een event wordt zorgvuldig gepland.
Vanaf € 85 p.p. bij minimaal 12 deelnemers
(vraag een maatwerk offerte!)

VANAF.P.
€ 85,in-imPaal
bij m
emers
12 deeln

Meer informatie?
Neem dan contact met ons op via event@wiisevents.nl, kijk op onze website www.wiisevents.nl.
Wiis biedt betere clinics met verschillende ingrediënten:
Langebaan schaatsen • Shorttrack • Kunstrijden • IJshockey • Curling • Priksleëen

