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Openingstijden Combibaan 
 

Skeeleren  
In de maanden mei tot oktober 
 
Openbare uren: woensdagavond van 19.30 - 20.30 uur 
 
Tarief : gratis 
 

 
Schaatsen  
Tijdens ijsperiode in de wintermaanden 
 
Openbare uren:  
Maandag t/m vrijdag:   
14.00 - 17.00 uur en 19.00 - 21.30 uur 
 
Zaterdag en zondag:   
11.00 - 17.00 uur 
 
Tarieven: 
Kinderen t/m 12 jaar                  : € 2,00 
Personen van 13 jaar en ouder: € 3,00 
 
De toegang voor niet schaatsende ouders/begeleiders 
van kinderen is gratis (u kunt koffie of warme 
chocolademelk bestellen om warm te blijven!) 
 

Schaatsen scholen 
 
Tijdens ijsperiode in de wintermaanden 
Maandag t/m vrijdag:   
09.00 - 12.00 uur 
 
Tarief scholen: 
Per persoon € 1,00 met een minimum van  
€ 35,00 per ochtend 
 

 
 

Combibaan Hengelo is TE HUUR 
 

EVENEMENTLOCATIE NODIG ? 
SCHAATS- OF SKEELERCLINIC VOLGEN ? 

ATLETIEKTRAINING ? 
BEDRIJFSUITJE ? 

SCHOOLACTIVITEITEN ? 
SPORTIEF BEZIG ZIJN ? 

 
De Combibaan biedt volop mogelijkheden! 

Combibaan Hengelo 
Van Alphenstraat 17 

7556 JT Hengelo 
telefoon 074-2502108 

 (tijdens opening) 
www.combibaanhengelo.nl 

 
 /combibaanhengelo                   @CombibaanHnglo   

 
 
       /hengeloseijc                                 @HengeloseIJC 
 
        www.hijc.nl                                             www.hijc.nl 
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SKEELEREN SCHAATSEN 
en nog veel meer 

 
Combibaan Hengelo is een 
 skeeler- en natuurijsbaan 

Gelegen in het prachtige landschapspark 
 Het Weusthag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Combibaan maakt gebruik van een ZAMBONI 
(dweilmachine) voor een optimaal  

gladde ijsvloer 



 

 

Vrij skeeleren 
 

De Combibaan Hengelo stelt in de maanden mei tot 
 oktober (m.u.v. de vakantieperiode in de zomer) op 
woensdagavonden, van 19.30 tot 20.30 uur, de baan 

open voor iedereen. 
 

Er hoeft voor het gebruik van de baan tijdens dit uur geen 
entreegeld betaald te worden. Het clubhuis van de 

Hengelose IJsclub zal open zijn. Bezoekers kunnen hun 
eigen skeelers en veiligheidsuitrusting meenemen, een 

helm is verplicht en het dragen van knie-, pols- en 
armbeschermers wordt zeer aangeraden. Ook is er de 

mogelijkheid skeelers incl. uitrusting ter plaatse te huren. 

 

 

 

 

 

 

Het vrij skeeleren is een mooie gelegenheid om eens 
rondjes te rijden op een 400 meter baan. Op het 

binnenterrein, 4000 m2, kunnen beginners aan de slag. 

Tot ziens bij het vrij skeeleren op 
woensdagavond! 

 

 
 

 
Skeelertraining 

 
De Combibaan Hengelo is de thuisbaan van de 

Hengelose IJsclub, HIJC 
 

In de maanden april tot oktober worden hier de 
skeelertrainingen gegeven voor de pupillen, junioren, 

recreanten en wedstrijdgroepen van HIJC.   
 

De baan wordt ook gebruikt voor skeelertrainingen door 
verschillende ijsclubs uit de omgeving, regionale en 

baanselecties, verenigingen en scholen. 
Tevens vinden er de nodige skeelerwedstrijden plaats. 

 
Er is de mogelijkheid gebruik te maken van de baan voor 

het volgen van skeelerclinics, voor het geven van 
atletiektrainingen, om te steppen, voor het organiseren van 

evenementen door verenigingen, bedrijven en scholen. 
De Combibaan heeft eigen skeelers met 

veiligheidsuitrusting op voorraad. Deze kunnen ter 
plaatse worden gehuurd. 

 
De locatie van de Combibaan Hengelo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schaatsen 
 

Als er voldoende vorst is geweest en de ijslaag stevig 
 genoeg is zal de Combibaan als ijsbaan voor de 

 schaatsliefhebbers worden opengesteld. 
 

Ook trainen hier dan de verschillende wedstrijdgroepen 
 van HIJC alsmede de recreanten. 

 Ook worden er wedstrijden georganiseerd. 
 

  In samenwerking met Hengelo Sport kunnen basis- 
scholen zich aanmelden om kennis te maken met de 

schaatssport.  
 
 

Seizoenkaarten schaatsen 

Als u in de voorverkoop een seizoenkaart bestelt,  
betaalt u het gereduceerde tarief: 

 
Kinderen t/m 12 jaar                 : €   6,00 
Personen van 13 jaar en ouder: € 10,00 

 
Tijdens de openingsperiode van de  

ijsbaan zijn de tarieven: 
 

Kinderen t/m 12 jaar:                : €   8,00 
Personen van 13 jaar en ouder: € 16,00 

 

Voor bestelling van een seizoenkaart kunt u gebruik  
maken van het formulier welke vermeld staat op de  

site van de Combibaan.  

               www.combibaanhengelo.nl                                  www.combibaanhengelo.nl                                   www.combibaanhengelo.nl  


