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De Drijvende IJsbaan

Gedurende een maand tijd wordt de Nieuwe Rijn, gelegen 
in het historisch stadshart van Leiden, omgetoverd tot een 
waar winterspektakel met een prachtige Drijvende IJsbaan 
midden op het water van de gracht. In de laatste editie 
hebben bijna 25.000 enthousiastelingen, in de vier weken 
dat de tijdelijke baan er lag, de schaatsen onder gebonden. 



Schaatsen voor iedereen
De Drijvende IJsbaan bestaat niet alleen als onderdeel van de Winter Wonder 
Weken om de binnenstad van Leiden bruisend en vitaal te houden, maar is 
er juist ook om Leiden in beweging te krijgen. Vier weken lang kan iedereen 
komen schaatsen. Jong, oud, geoefend ongeoefend, iedereen is welkom. Dat 
kan op eigen gelegenheid maar ook via school. Daarom is er het speciale 
schoolschaatsprogramma waarbij scholen uitgenodigd worden om met hun 
leerlingen -  tegen een onderwijsvriendelijk tarief - te komen schaatsen. 
Naast het schoolschaatsen kunnen ook Buiten Schoolse Opvang-organisaties 
komen schaatsen. Daarvoor is het BSO-schaatsen en hierdoor kunnen 

er nog meer kinderen kennismaken met de schaatssport. Verder is er de 
mogelijkheid voor alle sportverenigingen om, in de laatste week dat de 
Drijvende IJsbaan geopend is, hun training te verplaatsen naar de tijdelijke 
ijsbaan op de Nieuwe Rijn In plaats van hun reguliere training kunnen deze 
sporters de ijzers onder binnen en als team komen schaatsen.
En er is ook gedacht aan minder voor de hand liggende doelgroepen. 
De schaatsbaan wordt dan bijvoorbeeld vrijgemaakt voor blinden en 
slechtzienden die onder de noemer ‘Skating Blind’ samen met hun begeleider 
in een veilige omgeving kunnen komen schaatsen. 
Daarnaast wordt in de periode dat de schaatsbaan er ligt, tenminste één keer 
de hele schaatsbaan zoveel mogelijk ontdaan van impulsen en is er voor hen 
die dat willen een moment om ‘Prikkelarm’ te schaatsen. 



Samenwerkingen
Stichting Sport in Beeld kan de Drijvende IJsbaan in Leiden alleen maar 
realiseren door de goede samenwerkingen met verschillende partijen. Om het 
evenement mogelijk te maken investeren ruim 25 partners in cash en in kind in 
de Drijvende IJsbaan

De kerstijsbaan is onderdeel van De Winter Wonder Weken Dit is een 
verzamelnaam voor een reeks van evenementen rondom de feestdagen en in 
de binnenstad van Leiden. De Winter Wonder Weken zijn een initiatief van 
Centrummanagement Leiden in samenwerking met Leiden & Partners. Bijna 
twee maanden lang zorgen de Winter Wonder Weken voor een bruisende en 
aantrekkelijke binnenstad vol vermaak voor jong en oud. In 2019, de laatste 
editie van de Winter Wonder Weken, werd de stad Leiden door meer dan 
260.000 bezocht!

De Drijvende IJsbaan wordt ‘gerund’ door vrijwilligers. Een substantieel deel 
van de ruim 75 vrijwilligers komt uit een nauwe samenwerking met de Leidse 
Rederij.  Voor het Schoolschaatsen is er sinds een aantal jaar een samenwerking 
met de KNSB. Door deze samenwerking met de schaatsbond krijgt de 
ijsbaan programma’s en materiaal voor schaatsclinics. Ook de Gemeente 
Leiden participeert in het schoolschaatsen. De goede samenwerking met 
het  gemeentelijke ‘Team Sport’ zorgt ervoor dat alle Leidse basisscholen en 
middelbare scholen de gelegenheid krijgen om met hun leerlingen te komen 
schaatsen op de Drijvende IJsbaan.

In het kader van de maatschappelijke stage is een grote groep leerlingen van 
het Stedelijk Gymnasium Leiden vrijwilliger bij de Drijvende IJsbaan. En ook 
mboRijnland is een voorname partner van de Stichting Sport in Beeld. Bij de 
Drijvende IJsbaan gebeurt dit door middel van een samenwerking binnen het 
concept hybride onderwijs. De MBO-studenten zijn vanuit hun opleiding ‘Sport 
& Bewegen’ bij diverse activiteiten op en om de ijsbaan betrokken.

Met al deze maatschappelijke partners zorgen wij ervoor dat de Drijvende 
IJsbaan de gezelligste kerstijsbaan van Nederland is.



Programma
December 2022 Datum Betreft Start Eind
Vrijdag 9 Feestelijke opening 17:00 19:00
Zaterdag 10 Keukensale.com Familieochtend 10:00 12:30
Zaterdag 10 Santa Claus is Coming to Town 13:00 17:30
Zondag 11 Keukensale.com Familieochtend 10:00 12:30
Zondag 11 Santa Claus is Coming to Town 13:00 17:30
Maandag 12 Bedrijven KetelCurlingToernooi 17:30 20:30
Dinsdag 13 Bedrijven KetelCurlingToernooi 17:30 20:30
Woensdag 14 Meet and greet met Barry Badpak 17:00 19:00
Woensdag 14 Studenten KetelCurlingToernooi 17:30 20:30
Donderdag 15 Santa Run 17:00 21:00
Donderdag 15 Silent Disco 18:00 21:00
Zaterdag 17 Keukensale.com Familieochtend 10:00 12:30
Zaterdag 17 Santa Claus is Coming to Town 13:00 17:30
Zondag 18 Keukensale.com Familieochtend 10:00 12:30
Zondag 18 Santa Claus is Coming to Town 13:00 17:30
Zondag 18 Leids Dweilorkestfestival 16:00 20:00
Dinsdag 20 WinterbierProeverij 18:30 21:00
Donderdag 22 Silent Disco 18:00 21:00
Vrijdag 23 Christmas Unplugged 18:30 21:00
Zaterdag 24 Keukensale.com Familieochtend 10:00 12:30
Zaterdag 24 Santa Claus is Coming to Town 13:00 17:30
Zondag 25 1e kerstdag 12:00* 17:00*
Maandag 26 2e kerstdag 12:00* 17:00*
Dinsdag 27 WinterbierProeverij 18:30 21:00
Woensdag 28 Kleintje Pils Live 19:30 21:00
Donderdag 29 Silent Disco 18:00 21:00
Vrijdag 30 Leids TOP2000 Café 15:30 20:30
Zaterdag 31 Keukensale.com Familieochtend 10:00 12:30
Zaterdag 31 Oudejaarsavond 10:00 17:00*

Januari 2022 Datum Betreft Start Eind
Zondag 1 Nieuwjaarsdag 12:00* 17:00*
Maandag 2 Verenigingsschaatsen 10:00 12:30
Dinsdag 3 Prikkelarm schaatsen 10:00 12:30
Dinsdag 3 Snelste schaatser van Leiden 15:00 17:00
Dinsdag 3 Verenigingsschaatsen 18:00 21:00
Woensdag 4 Snelste schaatser van Leiden 15:00 17:00
Woensdag 4 Verenigingsschaatsen 18:00 21:00
Donderdag 5 Snelste schaatser van Leiden 15:00 17:00
Donderdag 5 Verenigingsschaatsen 18:00 21:00
Vrijdag 6 Skating Blind 10:00 12:30
Vrijdag 6 Verenigingsschaatsen 18:00 21:00
Vrijdag 6 Big Green Egg Party 18:30 21:00
Zaterdag 7 Keukensale.com Familieochtend 10:00 12:30
Zaterdag 7 Finale avond 18:00 21:00
Zondag 8 Officiële sluiting 16:30 17:00

*Let op, dit zijn aangepaste openings en of sluitingstijden van de Drijvende IJsbaan.

Zie de volgende bladzijde voor meer 

informatie over de evenementen in het 

programma



Skating Blind
Vrijdag 6 januari (10:00-12:30)
Nog voordat de Drijvende IJsbaan officieel is geopend kunnen mensen met 
een visuele beperking gebruik maken van het kersverse ijs. De baan is speciaal 
opengesteld voor Skating Blind. Deze specifieke doelgroep kan samen met hun 
buddy’s gebruik maken van de ijsvloer. De hele baan is in de ochtend voor hen 
gereserveerd, waardoor ze in alle rust hun rondjes kunnen schaatsen.
Voor de begeleiders van de schaatsers rekenen wij vanzelfsprekend geen toegang...
Wil je zelf meedoen of ken je iemand die van Skating Blind gebruik wil maken?  
Laat het ons weten via: backoffice@StichtingSportInBeeld.nl

Keukensale Familieochtend
10, 11, 17, 18, 24 en 31 december en 7  januari  (10:00-12:30)
Ieder weekeinde op zaterdag- en zondagochtend vindt de Keukensale 
familieochtend plaats. Van 10 uur tot 12.30 uur is de ijsbaan omgetoverd tot een 
‘Frozen wereld’ met figuren uit deze bekende Disneyfilm, bijpassende muziek en 
de mogelijkheid voor kinderen om zich te laten schminken.
Bovendien komen op 10 december de knuffelbare mascottes uit de Leidse sport 
ook nog langs!

Santa Claus is Coming to Town
10, 11, 17, 18 en 24 december (Vanaf 13:00)
Voor de Amerikanen woont de kerstman op de Noordpool, terwijl voor de meeste 
Europeanen de kerstman in Lapland woont. Ons maakt het niet uit, want op de 
zaterdagen en zondagen vóór kerst woont ‘Santa’ in Leiden. Hij bezoekt dan met 
zijn elfjes de Drijvende IJsbaan. Vanaf 13 uur tot het einde van de middag kan 
iedereen de kerstman gedag zeggen en eventueel met hem op de foto. Misschien 
word je als bezoeker nog wel uitgedaagd om met de Kerstman en zijn gevolg te 
dansen… Ho, ho, ho!!!

Bedrijven-KetelCurlingToernooi
Maandag 12 december en dinsdag 13 december (17:30)
Op de avond zelf ontvangen wij u met warme chocolademelk of een heerlijke 
glühwein. Onze spelbegeleider brengt vervolgens de regels, de technieken en de 
tactieken van het edele ketelcurlingspel bij. Na deze uitleg speelt u een competitie 
op de Drijvende IJsbaan zelf. De baan is voor deze gelegenheid omgebouwd tot 
curlingbaan. Uiteraard is er voor de winnaars een ludieke prijs. 
Bedrijven-KetelCurling kan op twee dagen (12/12 of 13/12) en er kan gestart 
worden op twee verschillende tijden: Om 17:30 uur (einde ca. 19:00 uur) of om 
19:00 uur (einde ca. 20:30 uur). 
Een toernooironde duurt ca. anderhalf uur. Om 21 uur precies sluit de ijsbaan. 
Ketelcurlen kan met een team van minimaal zes en maximaal acht personen.
Tickets boeken? www.DrijvendeIJsbaanLeiden.nl/arrangementen

Studenten-KetelCurlingToernooi
Woensdag 14 december (17:30)
De meest maffe teamoutfits, kerstsfeer, glijdende ketels en vooral een avond 
vol fun! Zoals alle eerdere jaren vindt ook dit jaar het Leids Studenten-
KetelcurlingToerrnooi plaats. Teams van zes personen nemen het hier tegen elkaar 
op en strijden om de enige echte Leidse StudentenKetelCurlingBokaal. 
Het toernooi begint om 17 uur met een ‘Meet and greet’  met Barry Badpak. De 
wedstrijden starten om 17:30 uur en eindigen om 20:30 uur. Om 21 uur precies 
sluit de ijsbaan. 
Vol is vol, dus meld je team snel aan!
Tickets boeken? www.DrijvendeIJsbaanLeiden.nl/arrangementen

Silent Disco on Ice
Donderdag 15, 22 en 29 december (vanaf 18:00)
Onze vaste partner SssT Entertainment (www.SssTEntertainment.nl) zorgt in 
2022 iedere donderdagavond voor een wervelende maar oorverdovend stille Silent 
Disco. Uitgerust met een draadloze hoofdtelefoon kan je op drie kanalen met 
elkaar luisteren naar, en schaatsdansen op, verschillende muziekstijlen, waarvan 
natuurlijk één ‘Christmas Music Channel’. De Silent Disco start om ongeveer 
18 uur. Headsets zijn voor iedere schaatser met een geldige dagkaart gratis te 
gebruiken. Zolang de voorraad strekt, dus kom op tijd!

Evenementen



Leiden Rotary Santa Run
Donderdag 15 december (17:00)
Vanaf de Vismarkt - naast de Drijvende IJsbaan - start de Rotary Santa Run. 
Hoewel de naam mogelijk anders doet vermoeden, is dit geen hardloopwedstrijd, 
maar een wandeltocht waaraan je verkleed als kerstman kan meedoen. De tocht 
voert door het hartje van Leiden, soms door iconische gebouwen en vaak langs 
leuk entertainment. Deze wandeling moet je tenminste één keer in je leven 
hebben meegemaakt. Al was het maar omdat je met je inschrijfgeld bijdraagt aan 
een jaarlijks opnieuw gekozen goed doel. Deze benefietwandeltocht heeft plaats 
voor maximaal 1.574 kerstmannen, - vrouwen, -jongens en -meisjes dus zorg dat 
je tijdig kaartjes koopt.
Tickets boeken? www.DrijvendeIJsbaanLeiden.nl/arrangementen

Verenigingsschaatsen
Maandag 2 januari tot en met vrijdag 6 januari (Vanaf 18:00)
Wil je met je eigen sportteam van je vereniging in het nieuwe jaar wel weer in beweging 
komen, maar ben je nog niet toe aan een echte training? Dan kun je het nieuwe jaar 
gezond én gezellig beginnen met het verenigingsschaatsen op de Drijvende IJsbaan. 
Ieder team van tenminste tien personen kan de hele avond komen schaatsen . Met een 
groepsgrootte van tien personen of meer betaal je €8,00 en dat is minder dan je normaal 
gesproken per persoon betaalt. Bovendien krijg je ook nog een drankje van ons. Denk er 
wel aan om een euro voor het statiegeldglas mee te nemen 
Verenigingsschaatsen kan op maandag tot en met donderdag in het nieuwe jaar. Wel 
vooraf online inschrijven, want aan de kassa gelden de gewone prijzen.
Niet doorvertellen, maar andere groepen van minimaal tien personen mogen ook 
gebruikmaken van dit arrangement….
Tickets boeken? www.DrijvendeIJsbaanLeiden.nl/arrangementen

Leids DweilorkestFestival
Zondag 18 december (Vanaf 16:00)
Groots en meeslepend spelen? Welk regionaal dweilorkest kan dat het beste?!
Tijdens het Leidse Dweilorkestfestival bootsen we de carnavaleske sfeer, die zo 
kenmerkend is bij schaatskampioenschappen in Thialf, na op de Drijvende IJsbaan. 
Aan het einde van het ruim twee uur durende festival wint het beste Dweilorkest 
de enige echte Leidse Drijfijs-Dweilbokaal. Toeschouwers zijn van harte welkom 
en schaatsers kunnen tijdens het spelen van de orkesten gewoon gebruik maken 
van de ijsbaan. 

Snelste schaatser van Leiden
Dinsdag 3 januari tot en met donderdag 5 januari (15:00 -17:00) 
Van dinsdag 3 januari tot en met donderdag 5 januari 2023 zijn wij op zoek naar de 
snelste schaatser van Leiden. Op een speciaal geprepareerde baan kunnen de schaatsers 
met de beste techniek, snelheidduivels of de krachtpatsers proberen de snelste van Leiden 
te worden. Iedere dag ontvangt de dagwinnaar een prijs. Voor de snelste schaatser van 
alle drie de dagen is er natuurlijk een extra prijs. Bovendien mag deze winnaar zich dé 
snelste schaatser van Leiden noemen. We zijn gender neutraal en maken daarom ook 
geen onderscheid tussen jongens en meiden.
Om mee te doen, koop je een schaatsticket waarmee je ook de rest van de dag kunt 
schaatsen. Verder zijn er geen extra kosten. Kortom, niets staat jou in de weg om als 
snelste schaatser wereldberoemd in Leiden te worden…

Kleintje Pils Live
Woensdag 28 december (19:30 -20:00)
Van Verdi tot pop, van jazz tot hoempa, van Strauss tot house. Het kan allemaal 
bij de veelzijdige feestband ‘Kleintje Pils’. De muzikanten uit de Bollenstreek 
traden inmiddels in bijna veertig verschillende landen op. Van Japan tot Brazilië, 
van Australië tot China, van Afrika tot in Amerika. Ze speelde voor twee 
Elfstedentochten, acht Olympische Spelen, Oranje, de Paus in Rome, het huwelijk 
en de kroning van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Daarom zijn 
wij supertrots, want op 28 december vanaf 19.30 uur speelt dit wereldberoemde 
gezelschap ook op de Drijvende IJsbaan. 
Deze avond vragen wij de bezoekers de statiegeldbekers te doneren aan het goede 
doel: Het Willem Alexander Kinderziekenhuis, afdeling van het LUMC. Kom 
kijken, genieten en wees gul! 

Prikkelarm schaatsen
Dinsdag 3 januari (10:00 - 12:30)
Wat nou als je niet van drukte, muziek en onduidelijkheid houdt? Speciaal voor degene 
die zo min mogelijk prikkels willen is er ‘Prikkelarm schaatsen’. Voor een paar uur zetten 
wij speciaal voor deze groep schaatsers het geluid uit en stellen wij het licht zodanig in dat 
er geen extra impulsen zijn. Dus alleen maar het geluid van de stemmen en de schaatsen 
van de bezoekers op de ijsbaan zijn te horen en zien. Verder niets. Onze enthousiaste 
en behulpzame en vrijwilligers staan klaar om iedereen op weg te helpen zodat alles 
overzichtelijk blijft en je makkelijk de ijsbaan op komt. Voor prikkelarm schaatsen is 
vooraf inschrijven niet nodig.



Arrangementen
Scan de QR-code voor meer 
informatie over de arrange-

menten of om te boeken

12 & 13
December
17:30 of 19:00

vrijdag
7 januari
18:00

Big Green Egg party 
Barbecueën op een Big Green Egg is een trend én barbecueën nieuwe stijl. U kunt onbezorgd genieten van de unieke sfeer 
op de Drijvende IJsbaan, terwijl de experts van de Leidsche Vleeschouwerij hun werk doen op de speciale BBQ. Daarvoor 
gebruikt deze ambachtelijke slager biologisch kwaliteitsvlees. Eerlijk, gezond, lokaal en duurzaam verkregen. Als u bij de 
BBQ genoten heeft van hun producten, vindt u deze partner van de Drijvende IJsbaan op zaterdag gewoon weer op de 
Leidse markt. 
Voor de Big Green Egg Party  is vooraf reserveren noodzakelijk. Vanwege het beperkt aantal plaatsen raden wij u aan dit 
tijdig te doen. Iedere deelnemer van deze BBQ-party ontvangt ook een schaatsticket dat geldig is op dezelfde dag. 
Meer info of boeken via: www.DrijvendeIJsbaanLeiden.nl/arrangementen

Bedrijven-KetelCurlingToernooi
Wij ontvangen u op de avond zelf met warme chocolademelk met óf zonder slagroom of een heerlijke glühwein. Onze 
spelbegeleider brengt vervolgens de regels, de technieken en de tactieken van het ketelcurlingspel bij. Na deze uitleg speelt u 
een competitie op de Drijvende IJsbaan zelf. De schaatsbaan is voor deze gelegenheid omgebouwd tot curlingbaan. Uiteraard 
is er voor de winnaars een ludieke prijs. 
Bedrijven-KetelCurling kan op twee dagen (12/12 of 13/12) en er kan gestart worden op twee verschillende tijden: Om 
17:30 uur (einde ca. 19:00 uur) of om 19:00 uur (einde ca. 20:30 uur). Een toernooironde duurt ca. anderhalf uur. Om 21 
uur precies sluit de ijsbaan. Ketelcurlen kan met een team van minimaal zes en maximaal acht personen.
Tickets boeken via: www.DrijvendeIJsbaanLeiden.nl/arrangementen

Iedere
dag

10:00 -21:00

Borrel On Ice
Op een schitterende locatie in het historisch centrum van Leiden vindt u in de wintermaanden een 
sfeervol verlichte ijsbaan met bijbehorend wintercafé. Hier kunt u samen met vrienden, collega’s 
of relaties een kerstborrel houden of gewoon gezellig het jaar afsluiten. Met uw gasten en onze 
horecapartner SleutelStart maken wij er een bijzondere en gezellige borrel van. Een Borrel On Ice is 
mogelijk voor groepen vanaf vijftien personen. 
Meer info of boeken? Mail naar backoffice@StichtingSportInBeeld.nl



Schaatspartijtje  
Voor de sportieve kinderen die wat te vieren hebben, is er de mogelijkheid om hun feestje te geven op de Drijvende IJsbaan. 
Tijdens dit partijtje kun je met je vriendjes en vriendinnetjes schaatsen tot sluitingstijd. Wij zorgen tijdens het feestje dat er 
voldoende te eten en te drinken is. Eventueel kan je je feestje afsluiten met poffertjes of patat, zodat iedereen met een volle maag 
van de DrijvendeIJsbaan vertrekt. Het Schaatspartijtje is er voor groepen vanaf tien personen en kan – afhankelijk van de wensen 
– al gevierd worden vanaf €10,00 per persoon. 
Mail naar backoffice@StichtingSportInBeeld.nl voor meer informatie. Zet in de mail meteen op welke datum je het feestje wil 
vieren en hoeveel kinderen er op het partijtje komen.

Sylvester borrel 
Nieuwjaarsborrels worden nog leuker in een unieke omgeving. Samen met onze 
horecapartner Sleutelstart zorgen wij voor een fijn ontvangst en een feestelijke start 
van het nieuwe jaar met uw collega’s of vrienden. Een Sylvester borrel is mogelijk voor 
groepen vanaf vijftien personen.
Meer info of boeken? mail naar backoffice@StichtingSportInBeeld.nl

Winterbierproeverij
“Goede wijn is nog geen bier!” dus voor de echte bierliefhebbers of voor hen die eens kennis willen 
maken met nieuwe bieren, maken wij op de Drijvende IJsbaan ruimte voor een WinterbierProeverij. 
De proeverij van vier verschillende winterbieren start terwijl de schaatsers nog hun rondjes schaatsen. 
Deze avond kun je vanaf het eerste glas tot de laatste slok genieten van stevige smaken en dito bieren.  
Zo kom je de winter wel door.
Voor de WinterbierProeverij is vooraf reserveren noodzakelijk en vanwege het beperkt aantal 
plaatsen raden wij u aan dit tijdig te doen.
Iedere deelnemer van de proeverij ontvangt ook één schaatsticket dat is geldig op dezelfde avond.

Meer info of boeken via: www.DrijvendeIJsbaanLeiden.nl/arrangementen

Bij alle arrangementen zorgt horeca-team 
van SleutelStart  dat men kan genieten van 
betaalbare dranken en eventueel snacks. 
Dit alles in een unieke wintersfeer op de 
Drijvende IJsbaan.

Iedere
dag

10:00 -21:00

20 & 27
December

18:30

vanaf
1 januari



Partners



Ook partner worden?
Mail naar

info@stichtingsportinbeeld.nl
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