SCHIET, SCOOR EN WIN MET ONS!

JOIN THE CLUB
sponsordeals 2021-2022

WWW.UNISFLYERS.NL

VOLG ONS OP:

Let’s go! AGAIN!
Het seizoen 2020-2021 is eigenlijk nooit van start gegaan. COVID-19 maakte het voor UNIS
Flyers en andere ijshockeyteams niet mogelijk om een competitie op te starten. We zijn
inmiddels een jaar verder. Door het vooruitzicht met vaccinaties, maar ook door het nieuwe
seizoen organisatorisch goed voor te bereiden, hebben wij als club goede hoop om na de
zomer weer van start te gaan met een nieuw ijshockeyseizoen!
Het seizoen 2019-2020 konden we helaas niet afmaken, omdat COVID-19 halverwege
de play-offs voor de BeNe-League roet in het eten gooide. Spijtig, omdat UNIS Flyers aan
een uitstekend seizoen bezig was. De Nederlandse bekercompetitie én de Nederlandse
titel werden gewonnen. Een ander winstpunt was dat de supportersaantallen enorm zijn
gegroeid, en we zelfs een uitverkocht Thialf hadden tijdens de strijd om het Nederlands
kampioenschap. Dit willen we als club uiteraard voortzetten. Ook voor het seizoen 20212022 is er de ambitie om wederom mee te doen voor de prijzen, maar om ook de supporters
weer verder aan de club te binden.
Tijdens de COVID-19 periode hebben we gemerkt dat de leden van de Businessclub ons
trouw blijven. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Dankzij deze steun kunnen wij doorbouwen
aan succes!

De jeugd is de toekomst.
Volgend seizoen voegt UNIS Flyers een nieuw team toe aan de organisatie:
Het toekomstteam. Een team vol ijshockeytalent. De perfecte stap
naar het eerste team. Talentontwikkeling staat hierin centraal,
wat in de komende jaren tot uiting komt in de eerste selectie.
Daarmee speelt UNIS Flyers volgend seizoen met maar
liefst 19 teams in competitieverband.
Daar zijn we trots op! De status als topclub
gaan wij continueren. Wij zijn vooruitstrevend
en altijd nieuwsgierig naar commerciële
mogelijkheden om een waardevolle samenwerking
aan te gaan. Wij nodigen u van harte uit om
deel uit te maken van onze prachtige
ijshockeyclub en om samen te werken aan
een succesvolle toekomst!
We are all Flyers!
Namens UNIS Flyers,
Spelers, staf en bestuur

Historie

Prijzenkast

In 1967 werd Heerenveen Flyers opgericht door de gebroeders Bijlsma. Met een geschiedenis van meer
dan 50 jaar is onze club uitgegroeid tot één van dé topclubs in Nederland met Thialf als thuisbasis.
Velen onder ons herinneren zich dan ook de meest succesvolle periode ooit tussen 1976 en 1984 .
De Feenstra Flyers werden in die tijd zeven keer opeenvolgend kampioen en mochten het opnemen
tegen absolute topclubs uit Europa. Ze versloegen deze en schopten het zelfs tot de halve finale van de
Europacup.

De eerste grote prijs die UNIS Flyers won sinds 2002 bleek de opmaat voor een nieuwe succesvolle
periode waar we nu middenin zitten. In 2016 werd UNIS Flyers Landskampioen en Bekerwinnaar. In
2017 Landskampioen, Bekerwinnaar en voor het belangrijkste: voor de eerste keer de winst van de
BeNe-League! In 2018 won het team voor de eerste keer de Ron Berteling schaal en in het laatst
gespeelde seizoen (2019-2020) werd de club Landskampioen en Bekerwinnaar. Daarmee presenteren
wij met trots onze prijzenkast:

Veel bekende Nederlandse ijshockeyers hebben de kleuren van Heerenveen Flyers gedragen. Met
inmiddels 13 bekertitels, 10 landskampioenschappen en vele andere nationale en internationale
prijzen is Flyers één van de meest succesvolle ijshockeyclubs in Nederland. Van de 32 seizoenen die
Flyers op het hoogste niveau speelde na 1983, werden de playoffs 28 keer (!) gehaald. Er zijn weinig
ijshockeyclubs op de wereld die een dergelijke statistiek kunnen overleggen.

Ook in de prijzenkast:
Kampioen Eerste Divisie: 		

1991

Voorjaarsbeker: 			

1994

HTG-Bokaal: 			1995
Super Cup: 				1999
Coupe der Lage Landen: 		

2004

Challenge Cup: 			 2005

LANDSKAMPIOEN

BEKERWINNAAR

BENE-LEAGUE

RON BERTELING
SCHAAL

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
2016
2017
2020

1977
1978
1979
1981
1982
1983
1984
1988
1998
2002
2016
2017
2020

2017

2018

1x

1x

10x

13x
IJSHOCKEY OP HET HOOGSTE NIVEAU

IJshockey: Topevenement van Friesland
IJshockey kenmerkt zich door hoge snelheden, enorme dynamiek,
hardheid, onvoorspelbaarheid en af en toe een robbertje vechten.
Kortom: spektakel! Het Nederlandse ijshockey kenmerkt zich door een
groot aantal fanatieke volgelingen met een grote liefde voor het spel.
De thuisbasis van UNIS Flyers bevindt zich in Heerenveen, dé Sportstad
van Nederland en is ook bij andere sportevenementen in en rondom
Heerenveen zichtbaar!

8 prijzen

de afgelopen
4 seizoenen

UNIS Flyers: reikwijdte in heel Noord-Nederland

gemiddeld

1.834

toeschouwers
per wedstrijd

UNIS Flyers is bekend in heel Nederland. Veel mensen zijn wel eens
bij ‘ons’ ijshockey geweest, kan over deze ervaring vertellen en volgt
de club wel via internet, de krant of de regionale omroep. De club
kenmerkt zich door een grote achterban in Friesland, Groningen,
Drenthe, Noordoostpolder en de kop van Overijssel. Waar we trots op
zijn, is de trouwe supportersschare. Gemiddeld zitten er per wedstrijd
1.834 toeschouwers op de tribune. In de playoffs loopt dit aantal op
tot ruim 3.000. Tijdens de finale van het landskampioenschap in 2020
waren we zelfs uitverkocht! Het gezang en trommels van onze fans
vanaf de tribune zorgen voor een goede sfeer en energie bij de spelers
van UNIS Flyers. Naast het voetbal is ijshockey het meest bezochte
wekelijkse evenement in Heerenveen.

#StandingStrong
Sinds 2018 klinkt bij iedere thuiswedstrijd het nummer
Standing Strong van The Bounty Hunters ft. Johannes
Rypma door de hal. Geschreven en uitgebracht speciaal voor
UNIS Flyers. Een nummer over de passie voor de sport, een
winnaarsmentaliteit en scoren. Deze unieke samenwerking
past bij ons. Vernieuwend. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe
mogelijkheden en pakken kansen aan.
#WeAreAllFlyers
UNIS Flyers is meer dan de 23 spelers die in het weekend
het ijs betreden. Het zijn ook de sponsoren, het bestuur, de
technische staf, de trouwe supporters en de hardwerkende
vrijwilligers die de club het karakter geven. Met allemaal
hetzelfde gevoel: trots op en trouw aan de club. Elk weekend
weer naar Thialf om die adrenalinerush te krijgen van een
mooie ijshockeywedstrijd. We are all Flyers.

Statistieken seizoen 2019-2020

549

223|94

strafminuten

goals|tegengoals

Grote groei in social media
De naamsbekendheid is enorm. Als club zijn wij ontzettend
trots om te vermelden dat de social media-kanalen nog steeds
ontzettend groeiende zijn. Op Facebook, Instagram, LinkedIn en
Twitter tellen we al meer dan 13.000 volgers! Daarnaast zijn we
ook actief op Youtube wat jaarlijks zo’n 100.000 kijkers oplevert
die (live) naar onze wedstrijden kijken. Ieder jaar zien we ons
bereik via social media stijgen.

102.550
live tv kijkers

2019-2020

Op Facebook, Instagram,
LinkedIn en Twitter
al meer dan

Snelst groeiende Businessclub
De Businessclub van UNIS Flyers is de snelst groeiende Businessclub van
sportend Friesland. Met een groei van meer dan 50% in de afgelopen
drie seizoenen, telt de Businessclub van UNIS Flyers momenteel meer
dan 100 bedrijven. Deze groei onderstreept de potentie én ambitie van
UNIS Flyers. De Businessclub is een toegankelijke samenkomst van lokaal
tot internationaal opererende bedrijven, maatschappelijke organisaties
en overheidsinstellingen. Naast diverse netwerkavonden kenmerkt
onze Businessclub zich vooral door gezelligheid, het entertainment van
de ijshockeywedstrijd en het sparren met collega-bedrijven. Ook leuk:
met enige regelmaat speelt er een band of treedt een zanger op in de
Businessclub.

13.000
volgers

#StandingStrong
We’re all here togeth
er
Side by side, standing
strong
No surrender to the
enemy
The fight’s still goin
g on

2

shut outs
(geen tegengoals)

9.732

Km’ers gereden
met bus
Topscorer goals
TREVOR PETERSEN
Canada

54 Goals

Topscorer assists
JUHA KIILHOLMA
Finland

62 Assists

Topscorer allertijden
TREVOR PETERSEN
Canada

92

Goals

Strafbankkoning
VIKTOR NORDEMANN
Nederland

90

Minuten

Scream like an eagle
Be as strong as a bull
Fearless like a tiger
And crazy like a fool

WE ARE ALL
FLYERS

IJSHOCKEY: DE SPELREGELS

SLASHING

Wil je echt ijshockey beleven? Wij vertellen u graag meer over de spelregels, zodat u deze
razendsnelle sport nog intenser kunt beleven!
Een team bestaat uit 5 spelers en een goalie die gelijktijdig op het ijs staan: de goalie, right
defense, left defense, center, right winger en left winger. De goalie mag altijd vervangen
worden door een speler om zo met een 6-5 situatie overwicht te creëren (dit gebeurt
meestal bij een achterstand kort voor het einde van de wedstrijd).

Straf voor het slaan van een
tegenstander met de
ijshockeystick.

Straf wanneer opzettelijk met de knie
op het lichaam van de tegenstander
wordt ingereden.

Standaard 2 minuten straf.

Standaard 2 minuten straf.

CHARGING
Straf voor het opzettelijk hard
aanvallen van een andere speler.

HOOKING
Straf voor het haken van de
tegenstander met gebruik van het
blad van de ijshockeystick.

Standaard 2 minuten straf.

Er wordt continu gewisseld vanwege het hoge tempo waarmee gespeeld wordt. De speeltijd
bedraagt 3 x 20 minuten zuivere speeltijd. Maar: bij elke onderbreking wordt de klok stop
gezet.
De arbitrage (bestaande uit 1 hoofdscheidsrechter met een rode band om de arm
en 2 linesmen) speelt een grote rol. Zij zijn herkenbaar aan de zwart/wit gestreepte kleding.

KNEEING

Standaard 2 minuten straf.

TRIPPING

INTERFERENCE
Straf voor opzettelijk laten vallen
of struikelen van een
tegenstander met behulp
van de stick.

Straf voor het hinderen van een
speler die niet in puck bezit is.
Standaard 2 minuten straf.

Standaard 2 minuten straf.

ELBOWING
Neutrale
vak

Neutrale
vak

doel
gebied

Straf voor het stoten van de
tegenstander met gebruik
van de ellebogen.

Face-off
cirkel

Face-off
cirkel

aanvals
vak

OFF-SIDE (BUITENSPEL)

FACE-OFF

Buitenspel wordt gegeven als een
speler de blauwe lijn van het aanvalsvak
passeert voordat de puck dit doet.

Na elke onderbreking wordt het spel hervat met een
face-off. Hierbij wordt de puck door de Linesmen op
de face-off stip gegooid en proberen beide teams
de puck dan te bemachtigen. Er zijn nog veel meer
regels en uitzonderingen.

OVERTIME
Bij een gelijke stand, na reguliere
speeltijd, vindt er een verlenging plaats
van 5 minuten, de zogenaamde “Sudden
Victory”. Het team dat als eerste scoort is
winnaar van de wedstrijd. Bij een gelijke
stand in de verlenging volgen penaltyshots.

Straf voor het te lang vasthouden
van de tegenstander.

Face-off
cirkel

Om het spel op een snelle manier te kunnen volgen
zijn dit de meest belangrijke en meest toegepaste
regels.

Straf voor het slaan van de
tegenstander in het gezicht.
Naar gelang de afloop/verloop
van de overtreding wordt de straf
zwaarder gemaakt.
Standaard 2 minuten straf.

HOLDING

Face-off
cirkel

Face-off
cirkel

Standaard 2 minuten straf.

doel
gebied

aanvals
vak

ROUGHING

Standaard 2 minuten straf.

ICING
Als de puck vanuit de eigen helft over
de doellijn wordt
geschoten (bij een gelijk spelersaantal)
zonder aangeraakt te worden.
(1) De verdedigende speler de puck kan
spelen, maar dat niet doet.
(2) De aanvaller naar oordeel van de
linesman eerder bij de puck kan zijn.
Er volgt een face off in het eigen vak

LIDMAATSCHAP BUSINESSCLUB UNIS FLYERS
Alle bedrijven en relaties die zakelijk zijn verbonden aan UNIS Flyers vormen samen één van de
gezelligste zakelijke netwerken van Friesland: Businessclub UNIS Flyers. Een uniek platform voor
ondernemers, voor het versterken en onderhouden van zakelijke contacten. Sponsoren en zakelijke
relaties zijn op wedstrijddagen van harte welkom in de sfeervolle Businessclub. Deze is uitermate
geschikt voor netwerken en biedt een sfeervolle ambiance met zowel uitzicht op de ijshockeybaan als
de 400 meter baan van Thialf.
En hoe gaaf is het om uw zakenrelaties te kunnen uitnodigen voor een ijshockeywedstrijd op het
hoogste niveau?

U geniet onder meer van:

LIDMAATSCHAP
BUSINESSCLUB
1 Business seat
Prijs per seizoen 		

€ 895,-

2 Business seats
Prijs per seizoen 		

€ 1.750,-

4 Business seats
Prijs per seizoen 		

€ 3.250,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

INTERESSE?

• Toegang tot álle thuiswedstrijden
van UNIS Flyers (BeNe-League, NIJB Beker 		
van Nederland)
exclusief evenementen die door IJshockey
Nederland en Thialf worden georganiseerd
• Business seats op de zakelijke tribune
(vaste plaatsen)
• Toegang tot de sfeervolle Businessclub
• 1 gratis parkeerplaats per twee business seats
• 2 maal per jaar een netwerkevent met alle 		
sponsoren van UNIS Flyers
• Bedrijfsvermelding in de sfeervolle
Businessclub

Neem dan contact op met Pieter Balstra,
Bestuurslid Commerciële Zaken en Businessclub UNIS Flyers
T: 06 2906 5357 of E: pieterbalstra@unisflyers.nl

WORD LID VAN ONZE BUSINESSCLUB
BUSINESS PARTNER
PAKKET

PREMIUM PARTNER
PAKKET

• Lidmaatschap Businessclub UNIS Flyers
• 8 Business seats op de zakelijke tribune
(vaste plaatsen)
• 4 VIP-Parkeerkaarten
• 20 Seizoenkaarten voor de normale tribune
• Logovermelding op het wedstrijd shirt
• Communicatiepakket: commercial op Flyers
Live TV, logo op wedstrijdposter en
1 advertentie in het programmaboekje
• Logovermelding op de backdrop en op
de website
• Boarding reclame achter de beide goals
• Gereserveerde tafel in de sfeervolle
Businessclub
• Toegang tot de UNIS Flyers Businessclub App
waar u op een makkelijke manier in contact
kunt treden met andere Businessclub leden.
• 1 ijshockey clinic (maximaal 25 personen)

• Lidmaatschap Businessclub UNIS Flyers
• 8 Business seats op de zakelijke tribune
(vaste plaatsen)
• 4 VIP-Parkeerkaarten
• 15 Seizoenkaarten voor de normale tribune
• Communicatiepakket: commercial op Flyers
Live TV, logo op wedstrijdposter
en 1 advertentie in het programmaboekje
• Logovermelding op de backdrop en op
de website
• Boarding reclame TV positie
• Gereserveerde tafel in de sfeervolle
Businessclub
• Toegang tot de UNIS Flyers Businessclub App
waar u op een makkelijke manier in contact
kunt treden met andere Businessclub leden.
• 1 ijshockey clinic (maximaal 25 personen)

Pakketprijs
€20.000,-

Pakketprijs
€15.000,-

OFFICIAL SUPPLIER
PAKKET

BUSINESS PLUS
PAKKET

• Lidmaatschap Businessclub UNIS Flyers
• 6 Business seats op de zakelijke tribune
(vaste plaatsen)
• 3 VIP-Parkeerkaarten
• 10 Seizoenkaarten voor de normale tribune
• Communicatiepakket: commercial op Flyers
Live TV, logo op wedstrijdposter en
1 advertentie in het programmaboekje
• Logovermelding op de backdrop en op
de website
• Boarding reclame TV positie
• Toegang tot de UNIS Flyers Businessclub App
waar u op een makkelijke manier in contact
kunt treden met andere Businessclub leden.

• Lidmaatschap Businessclub UNIS Flyers
• 4 Business seats op de zakelijke tribune
(vaste plaatsen)
• 2 VIP-Parkeerkaarten
• Boarding reclame TV positie
• Toegang tot de UNIS Flyers Businessclub App
waar u op een makkelijke manier in contact
kunt treden met andere Businessclub leden.

Pakketprijs
€10.000,-

Pakketprijs
€4.950,Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

OF WORD PARTNER: DE MOGELIJKHEDEN
Heeft u een ander idee? Er zijn verschillende mogelijkheden om partner te worden. Dan gaan we
graag met u in gesprek! Als club zijn wij vooruitstrevend, innovatief en altijd geïnteresseerd in nieuwe
mogelijkheden om een samenwerking optimaal te benutten. Wij streven ernaar om zowel uw bedrijf als
onze club te laten winnen.

Hospitality

Schiet, scoor en win met ons!

Wij heten iedereen van harte welkom in onze
prachtige, in 2016 compleet vernieuwde
Businessclub. Met uitzicht op zowel het
ijshockeystadion als de 400-meterbaan, kunt
u hier in een informele sfeer contact leggen
met andere ondernemers en genieten van de
wedstrijden onder het genot van een hapje
en een drankje. Na de wedstrijden komen de
ijshockeyers en staf van UNIS Flyers nog even
langs. De spelers vertellen u graag over hun
passie voor het spel. Gedisciplineerde jongens
die ook buiten het ijs succes nastreven.

Om te kunnen winnen op het ijs, moet je
samenwerken. Dat geldt ook in het bedrijfsleven.
Samenwerken is de sleutel tot succes. UNIS Flyers
gaat altijd voor de winst. Daarom zijn wij altijd
op zoek naar partners die ons kunnen helpen het
beste uit de club te halen. En wij kunnen u helpen
om uw (organisatie)doel te bereiken. Wij zijn
altijd geïnteresseerd in nieuwe mogelijkheden.
Uw insteek als sponsor is leidend. Wij weten dat
het kleinste detail kan helpen om het verschil te
maken, waardoor we de winnende goal kunnen
scoren!

ANDERE SPONSORMOGELIJKHEDEN
OF BREID UW BUSINESSCLUB LIDMAATSCHAP UIT MET…
BOARDING RECLAME
• IJs boarding reclame
achter de goal

CAFETARIA MODEL
€ 2.500,-

• Logovermelding
op het wedstrijd shirt

€ 7.500,-

• IJs boarding reclame
met TV positie

€ 2.250,-

• Logovermelding
op het ijs

€ 7.500,-

• IJs boarding reclame

€ 2.000,-

• Reclamebord 1e ring

€ 950,-

• Logovermelding
op de broek

€ 3.500,-

• Logovermelding
op de helm

€ 2.750,-

• Logovermelding
op de backdrop,
in de Businessclub
en op de website

€ 2.500,-

FLYERS LIVE TV
• Wedstrijdsponsor

€ 750,-

• Commercial 15 seconden

€ 95,-

• Naamsvermelding

€ 50,-

CAFETARIA MODEL

MAATWERK

• 1 Business seat

€ 895,-

• 1 Seizoenkaart

€ 165,-

• 1 Parkeerkaart

€ 100,-

• Toegang sfeervolle Businessclub
met business seat,
per persoon
• Vrienden van de jeugdpakket
per seizoen
(dit komt geheel ten goede aan
het jeugd ijshockey en het RTC)
• Vrienden van de IJshockey sCool
per seizoen
(dit komt geheel ten goede aan
het de IJshockey sCool)

INTERESSE?

• Communicatiepakket:
commercial op Flyers Live TV,
logo op wedstrijdposter
en 1 advertentie in het
programmaboekje
€ 2.500,-

Naast bordsponsor of toetreding
tot onze Businessclub kunnen wij
afhankelijk van uw wensen afspraken op
maat maken.
Te denken valt aan bijvoorbeeld:

€ 45,-

• Mediapartner
• Leveranciersafspraken

€ 250,-

• Logo vermelding op het 					
wedstrijdshirt of trainingspak
• Speciale entreeactie voor uw
klanten of relaties
• Naam koppeling aan speciale evenementen

€ 250,-

• Logo in ijsvloer
• Eigen idee?

Neem dan contact op met Pieter Balstra,
Bestuurslid Commerciële Zaken en Businessclub UNIS Flyers
T: 06 2906 5357 of E: pieterbalstra@unisflyers.nl

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

ARRANGEMENTEN EN CLINICS
Naast de sponsormogelijkheden kun u bij UNIS Flyers ook terecht voor spectaculaire bedrijfs- en
groepsuitjes. Daag elkaar uit en ga met elkaar de strijd aan tijdens een ijshockeyclinic! Trek een echte
ijshockey outfit aan, bind de schaatsen onder en neem de stick mee op het ijs. Onder leiding van één
van onze spelers of coaches leren wij u de beginselen van ijshockey.
Wat ook leuk is, is het wedstrijdarrangement. Ontvangst met wat lekkers en een drankje,
spelregeluitleg en vervolgens de wedstrijd. Uitbreiden met een stamppotbuffet? Dat kan! Voor echte
mannen hebben we mannenavond. Terug naar de basis. Goed eten, bier en ijshockey. Voor de dames
onder ons bieden we een ladies night out! No men, no kids, no exceptions. Wij regelen de tapas,
consumpties en ijshockeyers. Jullie zorgen voor de gezelligheid!

13.00 - 16.30 uur

en gevulde koek

. Uitleg spelregels door speler
en/of coach UNIS Flyers

. Omkleden
. 1 uur durende clinic met
onderlinge wedstrijd

. Schaatshuur en gebruik volledige . Halverwege energiedrankje
. Nazitten met 2 consumpties
ijshockey uitrusting

Hollandse bar met warm bittergarnituur

UITBREIDINGEN
Lunch
Noor

soep, belegde
mini broodjes,
fruit, smoothie

€15,80

Lunch
‘t Houtsje

soep, belegde
mini broodjes,
sandwiches,
fruit, smoothie

€19,35

per persoon*

per persoon*

Bezoek
thuiswedstrijd
UNIS FLYERS

Bezoek
thuiswedstrijd
UNIS FLYERS

normale tribune

€12,50

per persoon*

Hoofdtribune met
toegang tot
business club

€45,00

per persoon*

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Stamppot
buffet
Boerenkool,
wortel/ui
garnituren

18.00 uur
Ontvangst met consumptie
18.30-19.15 uur
Stamppot buffet basic
19.30-19.45 uur
Uitleg spelregels
20.00/20.30 uur
Aanvang wedstrijd

IJSHOCKEY CLINIC
. Ontvangst met koffie/thee

STAMPPOT BUFFET
ARRANGEMENT

De wedstrijd heeft 3 periodes
van 20 minuten met
tussendoor 15 minuten pauze.

€75,00 p.p.*

Stamppot buffet

€45,00 p.p.
(normale tribune)*

Stamppot boerenkool
Stamppot met wortel en ui
Vleesgarnituren
Verse rookworst
Garnituren
Uitgebakken spekjes
Zilveruitjes en augurken
Amsterdamse uitjes
Mosterd en piccalilly

€75,00 p.p.
(hoofdtribune inclusief
toegang tot business club)*

De prijs is inclusief
- 3 consumpties**
- Programmaboekje
- Wedstrijdpuck

WEDSTRIJD ARRANGEMENT
BASIC
19.00 uur
Ontvangst met koffie/thee
en gevulde koek
19.30-19.45 uur
Uitleg spelregels
20.00/20.30 uur
Aanvang wedstrijd

€27,50 p.p.
(normale tribune)*

De wedstrijd heeft 3 periodes
van 20 minuten met
tussendoor 15 minuten pauze.
De prijs is inclusief
- 3 consumpties**
- Programmaboekje
- Wedstrijdpuck

€60,00 p.p.
(hoofdtribune inclusief

toegang tot business club)*

€19,50

per persoon*

* Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
** Extra consumpties worden op nacalculatie gefactureerd.

INTERESSE?

Neem contact op met Pieter Balstra
T: 06 2906 5357 of E: pieterbalstra@unisflyers.nl

De arrangementen zijn te boeken vanaf 10 personen tot maximaal 250 personen.
Arrangementen zijn in de brasserie of Klûnplak.
WWW.UNISFLYERS.NL

VOLG ONS OP:

Businessclub UNIS Flyers
Thialf, Postbus 78
8440 AB Heerenveen
info@unisflyers.nl
www.unisflyers.nl

VOLG ONS OP

