Laat de

winterse kou maar komen

Van Ravenhorst staat klaar voor dit schaats- en skiseizoen
We hebben al even mogen proeven van de winterse kou; de ijsbaan van Wierden speelde in
januari goed in op de vrieskou waardoor de schaatsen uit het vet konden. We hebben de smaak
te pakken en voor de liefhebbers is de kou het land nog niet uit! Tijd dus om de schaatsen het
nodige onderhoud te geven of om juist nu een nieuw paar aan te schaffen. Fietswereld Van
Ravenhorst in Wierden heeft een ruim aanbod voor jong en oud.
Paula van Ravenhorst en Jeroen van Leeuwen staan ruim vijf jaar
aan het roer van Fietswereld Van Ravenhorst. De winkel aan de
Kerkstraat 19 in Wierden biedt een compleet assortiment
(sport)fietsen en sportkleding, maar richt zich nu in deze koude
maanden ook op de liefhebbers van winterse sporten. Hier en daar
ligt er al weer een laagje ijs op het water, wellicht dat de maand
februari nog een mooie ijsperiode in petto heeft. En anders is een
ritje naar Enschede of Colmschate zo gemaakt, waar elke dag op een
prachtige kunstijsbaan kan worden geschaatst.
Van Ravenhorst heeft een royale hoeveelheid ijzers in huis, voor elk wat wils. “Voor de allerkleinsten die
misschien wel voor het eerst het ijs op gaan hebben we de dubbele ijzertjes”, vertellen Paula en Jeroen.
“Daarnaast zijn er de verstelbare noren, ideaal voor kinderen die nog in de groei zijn en je dus niet elk jaar
een nieuw paar hoeft te kopen. Voor wie nog niet op noren wil, kan eerst beginnen met easy gliders, ze
moderne variant van de vroegere houtjes.”
De gevorderde schaatser kan vervolgens kiezen uit hockeyschaatsen of lage noren (de hoge noren zijn
volgens Paula en Jeroen geheel uit de gratie). “Wil je echt rondes en dus flink wat meters gaan maken, dan
zijn lage noren aan te raden. Als je af en toe wat rondes wilt schaatsen, maar vooral voor de lol op het ijs
staat, dan kun je beter ijshockeyschaatsen kiezen. Door de vorm van de ijzers ben je daarmee veel
wendbaarder op het ijs. Bovendien bieden de hoge schoenen veel stevigheid aan de enkels.”
Voor de prijs hoeft niemand het tegenwoordig meer te laten. “Voor kinderen hebben we nieuwe schaatsen
vanaf dertig à veertig euro.” Maar voor wie nog prima schaatsen thuis heeft liggen, wordt ook aangeraden
om ook een bezoek aan Van Ravenhorst te brengen. Voordat je het ijs op gaat, zijn geslepen ijzers een
must. “Zodra je de schaatsen pakt om de baan op te gaan, eerst slijpen!”, benadrukt Jeroen. Om goed te
kunnen schaatsen, heb je scherpe ijzers nodig. “Met scherpe schaatsen glijd je beter over het ijs en doordat
je meer grip hebt, kun je ook beter afzetten.”
Om goed warm ingepakt de kou te trotseren is Van Ravenhorst ook het juiste adres. Van thermokleding en
handschoenen tot echte schaatsbroeken en (veilige) schaatsmutsen. En voor wie nog op wintersport gaat:
er is een ruime keuze skihelmen, -schoenen, -sjaaltjes en andere accessoires voorradig. Voor een deskundig
en persoonlijk advies op gebied van sportkleding kun je bij Jeroen en Paula altijd terecht. Neem dan
trouwens meteen even de coupon mee, die bij deze nieuwsbrief is gevoegd. Daarmee krijg je deze hele
maand nog mooi wat korting op een thermobroek of -shirt van Campri!

