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Namens alle medewerkers van de Jaap Eden IJsbaan:
Fijne feestdagen gewenst, en een gelukkig 2013 met veel schaatsplezier! De Jaap Eden IJsbaan is de

gehele kerstvakantie geopend voor publiek. Er gelden gedurende de vakantieperiode (van zaterdag 22

december tot en met zondag 6 januari) wel aangepaste openingstijden. De belangrijkste aangepaste

openingstijden even op een rijtje: op kerstavond (24 december), de beide kerstdagen (25 en 26

december) en tijdens oud en nieuw (31 december en 1 januari) is de 400-meterbaan voor iedereen

geopend tot 17.00 uur. Het volledige rooster met de aangepaste openingstijden is via deze link op de

website van de Jaap Eden IJsbaan te bekijken.

Gratis kaarten voor NK Shorttrack op Jaap Eden
Het KPN NK Shorttrack keert terug naar de bakermat van het Nederlandse shorttrack. Ben jij een echte

sportfan? Houd je van snelheid en spektakel? Kom dan naar het NK Shorttrack op 5 en 6 januari in de

ijshal van de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. Er is van alles te beleven: actie op het ijs, een dj die de

grootste hits draait en verschillende acties waarbij je leuke prijzen kunt winnen! Het draait op het KPN NK

echter niet alleen maar om de gouden medailles, maar ook om deelname aan het EK Shorttrack dat op 18

tot 20 januari 2013 plaatsvindt in Malmö, Zweden. Voor de rijders staat er veel op het spel, het belooft

dan ook een waar spektakel te worden. Ben je ook enthousiast geworden? Stuur dan een e-mail te sturen

naar actie@jaapeden.nl. Vermeld hierin je naam, het aantal kaarten en dat datum dat je wilt komen

kijken. Per persoon kun je maximaal 4 kaarten aanvragen. Wees er snel bij want op = op! Kijk voor meer

informatie over het NK Shorttrack op de website van Jaap Eden IJsbaan.

Succesvol bedrijfsfeest op Jaap Eden!
De Jaap Eden IJsbaan heeft talrijke mogelijkheden om uw bedrijfsevenement uniek te maken.

Verschillende locaties, clinics, buffetten en natuurlijk de audiovisuele middelen ter ondersteuning van uw

zakelijke presentatie, vergadering of lezing. Kijk voor meer informatie

op www.jaapeden.nl/groepen/zakelijk of neem contact op voor een vrijblijvende offerte

via sales@jaapeden.nl. Bekijk hier ter inspiratie de video van de succesvolle productpresentatie met

aansluitende clinics en borrel die Velux onlangs gaf op de Jaap Eden IJsbaan, of klik op onderstaande

afbeelding.

Aanbesteding schaatsinstructie
Het aanbestedingstraject voor de schaatsinstructie op de Jaap Eden IJsbaan is op 15 oktober jl. van start

gegaan.De aanbesteding bestaat eruit dat de ijsbaan de boekingen gaat verzorgen, maar dat de

daadwerkelijke instructie en visie op lesgeven ligt bij een externe deskundige schaatsschool. Boeken is

iets wat de stichting al jaren voor andere activiteiten ook doet. Het aanbestedingstraject voor de

schaatsinstructie heeft het doel om de prestaties van aanbieders van schaatslessen in de markt te

toetsen. Wij zijn van mening dat het verstandig en normaal is om te verkennen wat er in de markt gebeurt,

zodat de beste prijs en kwaliteit kan worden geboden voor de schaatsers. Duosport is van harte

uitgenodigd om ook deel te nemen bij de aanbesteding. Een beoordelingscommissie zal alle inzendingen

beoordelen en een weloverwogen oordeel geven over de kwaliteit. De partij met de beste prijs/kwaliteit-

verhouding zal de aanbesteding winnen. We hebben ons mogen verheugen op een flink aantal

registraties. Op 26 november werden vertrouwelijke aanbestedingsstukken naar alle tot op dan toe

geregistreerden gestuurd. Registreren en inschrijven kan nog tot 26 februari 2013. Alle geïnteresseerden

zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de aanbesteding. Registratie is mogelijk door een email

te sturen naar aanbesteding@jaapeden.nl. Daarna worden de aanbestedingsstukken toegestuurd.

Win 10-rittenkaart!
Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief. Dan

blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes op de

baan. Wekelijks verloten wij een

persoonsgebonden 10-rittenkaart onder de

inschrijvingen. De winnaar krijgt persoonlijk

bericht en wordt via Facebook en Twitter 

bekendgemaakt. Ga naar de website voor de

actievoorwaarden. Wees er snel bij want de

actie loopt nog tot 31 december!

Rheza Firmansyah en Patrick Vijverberg zijn de

winnaars van de 10-rittenkaart van de laatste

twee weken. Gefeliciteerd en veel

schaatsplezier! 

Jaap Eden Alerts
Abonnees op de nieuwsbrief krijgen ook de Jaap

Eden Alerts. Deze berichten worden verstuurd

wanneer bijzondere situaties zich voordoen.

Bijvoorbeeld als de baan plotseling dicht moet

door weersomstandigheden zoals hevige

sneeuwval. Zo voorkom je dat je voor niets naar

de ijsbaan komt als deze ongepland gesloten

wordt. 

Je kunt je hier inschrijven voor de alerts.
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