
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilburg, 22 december 2017 
 
Ref.: TVG/SVH 
 
 
Betreft: AH Schaatsactie 
 
 
Beste clubs, 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 december jl. heeft Niki Wijnen 
van NOC*NSF ons al enthousiast kennis laten nemen van de nieuwe actie 
van Albert Heijn die binnenkort van start gaat. Deze actie heeft de 
toepasselijke naam “Stamppotje schaatsen”, een gerecht dat perfect past bij 
ijssporten, meegekregen. Weer een mooi initiatief om onze sport op de kaart 
te zetten. 
 
Laten we samen zo veel mogelijk mensen enthousiast maken voor onze 
mooie ijssport! Geen betere tijd daarvoor dan nu: het winterseizoen. Waar, 
met de Olympische Spelen in zicht, de spotlight al op het ijs staat. 
 
Na het succes van de AH Sportactie hebben Albert Heijn, NOC*NSF, KNSB 
en IJshockey Nederland daarom de krachten opnieuw gebundeld voor de AH 
Schaatsactie. 
 
Stamppotje schaatsen 
Tijdens de AH Schaatsactie ontvangen klanten van Albert Heijn schaatscredits 
bij verschillende winterse producten. Elke credit kan online worden 
ingewisseld om aan een les of activiteit op het ijs mee te doen. Het 
verzamelen van schaatscredits kan van 29 januari tot 18 februari 2018. 
Zoeken en boeken kan tot en met 1 april 2018 op www.ahschaatsactie.nl. 
 
Een perfecte manier om geïnteresseerden uit het hele land, jong en oud, 
de weg naar jouw ijshockeyclub te laten vinden. 
 
Doe mee! 
Ben je op zoek naar nieuwe leden? Zet je deuren open, organiseer leuke 
sportactiviteiten en doe mee! 
 
1. Registreer nu je club op www.clubprofiel.nl of log in met je bestaande 
account (zie bijgevoegd twee handleidingen: clubprofiel aanmaken en 
activiteiten aanmaken); 
2. Maak je sportactiviteiten aan voor de AH Schaatsactie. Doe dit zo snel 
mogelijk en stuur ons even een berichtje als dit gebeurd is; 
3. Ontvang vanaf 29 januari 2018 je nieuwe ijshockeyliefhebbers gastvrij. 
 
We hopen snel van jullie te horen dat het profiel is aangemaakt! 
 

http://www.ahschaatsactie.nl/
http://www.clubprofiel.nl/
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Prettige Kerstdagen en een mooi, sportief en gezond 2018 toegewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
IJshockey Nederland 

 

 
Theo van Gerwen 
Technisch Directeur 
 

 


