
           Westfriesche Kunstrij Club 
 

WKC Lentestage 2013 
 
Na het succes van de vorige jaren, organiseert de Westfriesche Kunstrij Club op 29 april 
2013 t/m 5 mei 2013 wederom de WKC Lentestage. Kom ook in de meivakantie extra 
trainen en doe mee met de WKC Lentestage 2013! 
 
De lentestage bestaat uit twee blokken ijs, dans/balletles en 
droogtraining en diverse clinics en seminars en er bestaat de 
mogelijkheid om op nog een derde blok ijs te trainen (de kosten 
voor het derde blok komen bovenop de standaard kosten).  
 
Bij voldoende inschrijvingen komt Andrejs Vlahsenko, 5de plaats 
op het Wereldkampioenschap, vanaf 1 mei tot en met 5 mei 2013, 
dit is nog even onder een klein voorbehoud. 
  
De stage gaat van start vanaf 11.00 uur  en zal tot ongeveer 
18.00 uur duren. Het specifieke programma volgt nog. 
 
Op de dagen dat Andrejs Vlashenko er niet is het volgende:  De kosten voor rijders van 
andere clubs met eigen coach €50,- per dag. Kom je de gehele week dan krijg je €5,- 
korting per dag. 
 
De kosten voor rijders die op de dagen dat Andrejs Vlashenko er niet is en voor de eigen 
WKC leden bij een WKC coach om bij een WKC te trainen zijn €59,- per dag. Kom je de 
gehele week, dan krijg je ook nu weer €5,- per dag. 
 
Bij voldoende inschrijvingen dus voor de dagen dat Andrejs Vlascheko er is dan wordt 
het per dag €75,-. Kom je de hele week dan krijg je wederom €5,- korting per dag. 
 
Per dag een derde blok ijs kost €15,- voor het ijs. De trainer zit hier niet in inbegrepen. 
 
Wil je meer informatie over de kosten? Of wil je gewoon lekker trainen in de vakantie. 
Wacht dan niet en geef je op. Mail naar info@wkc-hoorn.nl.  
 
Uiteraard moeten we wel rekening houden met de bezetting op de ijsbaan. Dus vul snel 
het inschrijfformulier in, want vol is vol!  

 

 

 

 

 

 

Westfriesche Kunstrij Club, 

Secretariaat: J.C.v. Wessemstraat 63, 1501 VK, Zaandam, 

email: info@wkc-hoorn.nl 
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